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সুচীপত্র 
ভূমিক৷ ২৫-২৬ 

॥ প্রথম বিভাগ। পূর্বাভাষ॥ 

বঙ্গস-স্কৃতির বপায়ণ ২৯-৫৪ 

ভারত-সংস্কৃতি ও বঙ্গসংস্কৃতি--জানপদ-সংস্কৃতি- অশ্থসন্ধানের রীতি 
ও অন্তরায়--অনুসন্ধানের আবশ্তকতা--আঞ্চলিক ইতিহাঁস- সমাজ- 
তাত্বিক ও মাঝ্স বাদী ইতিহান-বিচার--তথ্য ও তত্বের আপেক্ষিক 
গুরুতা- সাংস্কৃতিক রূপায়ণের রীতিবিচার--উপাদানের বিন্যাসক্রম 
ও মিশ্র-সংস্কৃতির রূপ-_আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বীরন্তস্ত- 
মেনহির-শিবলিঙ্গ-_-সয়লা উৎনব ও সামাজিক বন্ধুত্ব সাংস্কৃতিক 
উপাদানের তাৎপর্য-বদল, ধর্মপূজ। গাজন তন্ত্রাচার ও নরবলি প্রভৃতির 
ৃষ্টাস্ত--শিল্পকলার রীতিবিচার-_শিল্পকলার বিকাশ ও অবনতি-- 
সংস্কৃতি-নংঘাত ও সমন্বয়। 

ভূগোল ও ইতিহাস ৫৫-৬৪ 

॥দ্বিতীয় বিভাগ। গ্রাম- প্রদক্ষিণ 

প্রাচীন রাঢদেশ ৬৭-৭৩ 
প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ-_জাতি-পরিচয় । 

বিষুপুর | ৭৪-৭৯ 

বিষুঃপুরের ইতিহাস- মল্লরাজাদের কাহিনী । 

বিষুপুরের দেবালয় ৮০-৮৯ 
বিষুঃপুরের বিভিন্ন দেবালয়ের ইতিহাস-_বৈষব, শৈব ও শা্ধর্মের 
সঙ্গে দেবদেবী ও দেবালয়-প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক দেবালয়-স্থাপতা । 

বিষুপুর-রাজের ছুর্গোৎসব ৯০-৯৪ 
বিষুণপুরের ছুর্গেখসবের বেশিষ্ট্য--উৎসবের বিবরণ। 

মুরতীর্ঘথ বিষুপুর ৯৫-৯৮] 
বিষুণপুরে সন্বীতচর্চার ইতিহান। 
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ময়নাঁপুর ৯৯-১০৪ 
ময়নাপুরের ধর্মপূজা- যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ--গ্রামের জাতিবিন্তাস-- 
বিভিন্ন ধর্মাচার-_বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম। 

বাছুলাড়। ১০৫-১০৯ 

“লাড়া” ও “রাঢ়া' শব্খ--বাহুলাড়ার সি্ধেশ্বর মন্দির__রেখদেউলের 
বিবরণ-অন্তান্ত দেবমৃতি-_সিদ্ধেস্বরের গাঁজন, মন্দিরের চারিদিকের 
ইটের বৃত্তাকার স্ত,প-_জৈনধর্মের কেন্্র? 

এক্তডেশ্বর ১১৩-১১৫ 

এক্রেশ্বর শিব শ্বিলিঙ্গ ও “মেনহির” মন্দিরের গড়ন-_এক্তেশ্বর 
শিবের গাজনের বর্ণনা 

ছাত্নার চণ্ডীদাস ১১৬-১২২ 
একাধিক চণ্ডীদাস-গ্রসঙ্গ-_ছাঁতন! ও নাম্ছর-_সামস্তভূমের রাজধানী 
ছাতনা-_বাশুলি দেবী-_শ্রীরুষ্ণকীর্তন'_ছাতনায় কোন্ চণ্ডীদাস 
ছিলেন? বিশালাক্ষী ও বাশুলি দেবী। 

সিউড়ী-_বীরভূম ১২৩-১২৮ 
সিউড়ীর গ্রাম্য জাতিবিন্যাস-_-বিভিন্ন পাড়ার বর্ণনা ঘরের বর্ণনা-_- 
গ্রাম্য দেবালয় ও দেবদেবী। 

রাজনগর ১২৯-১৩৩ 

রাজধানী রাজনগর- বীরসিংহপুর ব৷ বীরপুর- লক্কৌর ও রাজনগর, 
মুসলমান সামস্তরাঁজাদের কাহিনী- নিদর্শন । 

বক্রেশখ্বর ১৩৪-১৩৯ 

শৈবতীর্ঘ বত্রেশ্বরের ইতিহাপ--মন্দিরার্দির বিবরণ _তান্ত্রিক সাধকদের 
পরিচয়-_ তান্ত্রিক গীঠস্থান। 

জয়দেব-কেছুলি ১৪০-১৪৬ 

কবি জয়দেব ও কেন্দুবিষ্ব গ্রাম--কেঁছুলির মেলার বিবরণ-_বাউল- 
সমাবেশ-__রাধাবিনোদের মন্দির | 

'চণ্তীদাস-নানুর ১৪৭-১৫৩ 

কীর্ণাহার থেকে নাহুর- চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ--পদাবলীর চগ্ীদাসের 



হুচীপঞ্র ৯ 

লীলাক্ষেত্র_-বীশুলির মন্দির -তন্ত্রধানী সহজ হাধনা ও বালি 

দেবীর পুজ]। 

পাইকোড় ১৫৪-১৬০ 
৯... রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই-_ভাদীশ্বর গ্রাম__মনসা ও হরগৌবীর 

মৃতি- গোপালপুর-_বাণত্রতের উৎসব ও পীচালি--শিলালিপির 
আলোচনা--শিবমন্দিরের মুতিসংগ্রহ। 

নলহাটি ও ভদ্রপুর ১৬১-১৬৬ 
নলহাটেশ্বরী-ললাটেশ্বরী দেবী-_নলহাটি উপপীঠ-_ভত্রপুরের গ্রাম্য 
বিবরণ মহারাজ! নন্দকুমার-_আকালীপুর । 

বারাগ্রাম ১৬৭-১৭২ 

বারাগ্রামের জাতিবিন্তাঁদ-_মুসলমানপ্রধান গ্রাম-_-বৌছধর্মের প্রাধান্ত, 
তার নিদর্শন--বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মৃতি। 

ভারাগীঠ ১৭৩-১৭৯ 

তারাপীঠের পথ-_গীঠস্থানের বর্ণনা--তান্ত্রিক সাধন! ও বাঁমাক্ষ্যাপা, 
তারা-রহস্ত-_তাঁরাপৃজার প্রবর্তন-_বৌদ্ তারা ও হিন্দু তার! । 

বীরভূমের ধর্মপুজা ১৮০-১৮৮ 

ধর্মপৃূজার বিস্তারণ-_সিউড়ীর ধর্মপূজার বিবরণ- _করিধ্যা, কাঁলিপুব, 
তাতিপাড়া, খয়রাশোল থানার অধীন গ্রাম, বেলে, ঈশ্বরপুর প্রভৃতি 
গ্রামের ধর্মপূজ | 

বর্ধমান ১৮৯-২০৩ 

বর্ধমানের এতিহাঁসিক ধারা-_ছূর্গাপুরের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন গোঁপ, 
সদগোপ ও উপ্রক্ষত্রিয়__মুসলমানযুগ । 

অমরাগড় ২০৪-২০৯ 
গোঁপভূম--রাজ! মহেজ্্র ও গোপভূম__পণুপাঁলক সমাজ--গ্রাম্য 
দেবদেবী ও দেবালয়--সদগোপদের ইতিহাস। 

মানকর ' ২১০-২১৬ 

মানকরের গ্রাম্যসমাজ-_ স্থানীয় শিল্পকলা--স্থানীয় পণ্ডিতসমাজ-- 
মাড়ে। গ্রাম। 
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ঢেকুরের ইছাই ঘোষ ২১৭-২২৪ 
ঢেকরী-ঢেকুর-শ্ঠামারূপাঁর গড় গৌরাজপুর_ইছাই ঘোষের 
দেউল- ঢেকাঁরু জাতি-_গোঁপদের শৌরধবীর্ধ। 

অন্থিকা-কালনা ২২৫-২৩৮ 
অধ্থিকা-কালনা নাম--জৈনদেবী অধ্বিকা- হিন্দুযুগ ও মুসলমানযুগ-_. 
মন্দির ও মমজিদ-_সামাজিক ইতিহাস--বৈষ্বধর্মের প্রচার--পত্তিত 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি । ূ 

জামালপুরের বুড়োরাজ ২৩৯-২৪৪ 

শিব ও ধর্মরাঁজের মিলন-_বুড়োরাঁজের উৎসবের বিবরণ- পার্বতী 
গ্রামের জাতিবিষ্তাস ও ধর্মকর্ম। 

শ্রীপাট দ্েনুড় ২৪৫-২৫০ 
মস্তেশ্বর-দেন্ুড়-_কেশবভারতী ও বৃন্দাবন দাস--নৈহাটি-ঝাঁমটপুর-_ 
কষ্দাস কবিরাজ- দেন্দুড়েশ্বর শিব। 

পাতুনের শিল্পস্ৃতি ২৫১-২৫৬ 
স্থানীয় তাস্কর্ষশিল্প-_াইহাট, পাতুন ইত্যাদি গ্রামের তাস্বরদের 
কথা-_পাতুনের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন__ধর্মপূজ। ও শিবপুজা- চামুণ্ডা, 
ও পত্রেশ্বর শিব । 

মন্তেশ্বরের চামুণ্ডীপুজ। ২৫৭-২৬৩ 

গ্রাম-বিবরণ-_খিব ও ধর্মপূজা-_চামুণগ্ডার উৎসব-__- উত্সবের বৈশিষ্ট্য, 
চামুণ্ডাতত্ব বর্ণন]। 

উজানিনগর-কোগ্রাম ২৬৪-২৭৮ 
লোঁচনদাসের জন্সস্থান--ধনপতি ও শ্রীমস্ত সাগরের বাসস্থান__ 
বণিকসমাজের অন্যতম বসতিকেন্ত্র-_হুবর্ণবণিক গন্ধবণিক তাথুলি- 
বণিকদের ৰিবরণ-_বৌদ্ধদেবদেবী--শাক্ত ও বৈষবধর্মের প্রসার ও 
সমন্বয়-_বাবলাডিহি-শঙ্করপুরের জৈনদেবতা ন্যাংটেশ্বর-_ভ্রমরার দহ। 

মঙ্গলকোট ২৭৯-২৮৫ 

মুসলমানপ্রধান গ্রাম__ গ্রামের ইতিহাস- প্রাচীন নিদর্শন--শৈবধ্মী 
সামন্ত রাজা- আঠার আলিয়ার স্থান--পীর পঞ্চতনের মেলা-- 
গ্রাম্য দেবদেবী- মন্দির ও মসজিদ । 



নুচীপত্র ১৯ 

শ্রীখণ্ড ২৮৬-২৯৭ 

্রীখ্ড ও কুলীনগ্রাম-_শ্রীধগ্ডের বৈদ্যদ্দের ইতিহাঁস-_ঠাকুর নরহরি 
সরকার-_তস্ত্রের গ্রধান্ত--বৈষ্বধর্মের প্রলারস্-নরহরির পদাবলী-- 
সহজ-সাধনের ধারা--গৌরান্গপূজার প্রবর্তন--বড়ডাঙার উৎসব। 

কণ্টকনগর-কাটোয়। ২৯৮-৩০৯ 
চৈতন্পূর্ব যুগের কাটোয়া-_চৈতন্তযুগের ইতিহাঁস-_বৈষবধর্মের 
প্রচারকেন্দ্র-_অন্ঠান্ত গ্রাম্য দেবদেবী--বণিকসমাঁজ-_নবাবী আমল-_- 
শাহ আলম খাঁঁ_বর্গীদের হাঙ্গামা__ইয়োরোপীয় বণিক--স্থানীয় 
মন্দির মসজিদ ও অন্যান্য নিদর্শন । 

বরাকরের দেউল ৩১০-৩১৫ 

বরাকরের মন্দিরের প্রত্বতাত্বিক ইতিহাস- মন্দিরের গড়ন ও বৈশিষ্ট্য 
ূ সম্পর্কে আলোচনা--জৈন ও বৌদ্ধধর্ম_-কল্যাণেশ্বরী | 

কবিকম্কণতীর্ঘ দামুন্যা ৩১৬-৩২১ 
কবিকস্কণ মুকুন্দরাষ়ের বংশ-দামুন্যার গ্রাম্যসমাজের ইতিহাস-_ 
ছোটবৈনান গ্রাম-_মুকুন্দরাম পৃজিত চণ্ডী দেবী । 

শ্রীপাট বাঘনাপাড়। ৩২২-৩২৬ 
বাঘনাপাড়! গোম্বামীদের ইতিহাস-_রামাইয়ের বাঘ উদ্ধার--ধর্মপূজা 
ও শক্তিপূজা- _বৈষ্কবধর্ম। 

বর্ধমানের সংস্কৃতিধারা ৩২৭-৩৩২ 

বর্ধমানের বিভিন্ন জাতিবর্ণের ইতিহাস ও সংস্কৃতি_লৌকিক ধর্মকর্ম 
ও শিল্পকলা-_সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা! । 

মেদিনীপুরের এঁতিহ ৩৩৩-৩৪০ 
মেদিনীপুরের ভূতাত্বিক ও ভৌগোলিক পরিচয়- প্রাগৈতিহাসিক 
আদিম যুগের সংস্কৃতির নিদর্শন ও ধারা--সীওন্থভূমি ও সাওতাল- 
জাতি-_বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের ইতিহাস--পাঠান মোগল ও বৃটিশ যুগ। 

ঝাড়গ্রাম ৩৪১-৩৪৬ 
ঝাড়গ্রামের ইতিহাস-স্থানীয় রাজবংশের কাহিনী--শৈব ও শাক্ত- 
ধর্মের প্রাবল্য-_সাবিত্রী দেবী-__ দেবদেবীর প্রাচীন মৃতি-পরিচয়। 



১২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ঝাড়গ্রামের উৎসব-পার্বণ ৩৪৭-৩৫৩ 

সাওতালী উৎসব-পার্বণের বিবরণ -টুস্থ উৎসব, ভাঁওয়াইয়া গান__ 
ইন্্রধ্বজের উৎসব! 

চিল্কিগ ড় ৩৫৪-৩৫৮ 

জামবনি-চিল্কিগড়__স্থানীয় রাজবংশের কাহিনী-_ধলভূমগড় ও 
চিল্কিগড়__কনকছূর্গার মন্দির-_রক্ষিণী দেবী । 

ঝাটিবনি-শিল্দ। ৬৫৯-৩৬৩ 
দহিজুড়ি আহ্ধারিয়া বিনপুর-_তামাজুড়ী- বেলপাহাড়ী-তামানুড়ীর 
প্রস্তরযুগের আমুধ-_-শিল্দা পরগণাঁর ইতিহাস- স্থানীয় রাজবংশ, 
শৈব ও শাক্তধর্ম-_লোকধর্ম-_সীওস্তভূম-_-সাওতালজাতি। 

গন্গনির মাঠ ৩৬৪-৩৬৮ 
বগড়ী পরগণ।--গন্গনির ভাঙ্গা নায়েক বিদ্রোহের ইতিহাস- 
বগড়ীর রাজবংশ- গোয়ালতোড়ের সনকা৷ দেবীর মন্দির- বিষ্ণুপুর 
ও বগড়ীর কথ! । 

গড়বেতা ৩৬৯-৩৭৪ 

গড়বেতার ইতিহাস--এতিহাসিক নিদর্শন-_'শীলফুল” পুস্তকের 
বিবরণ-_-গড়বেতার দেবদেবী ও দেবালয় সম্বন্ধে আলোচনা- সর্ব- 
মঙ্গলার কাহিনী । 

চন্দ্রকোণ। ৩৭৫-৩৮৫ 

চন্দ্রকোণার প্রাচীন ইতিহাঁস- স্থানীয় রাজবংশের কাহিনী- লাঁলজীর 
মন্দিরের শিলালিপি--দেবদেউলের বর্ণনা-_-স্থানীয় ধর্মকর্মের বিবরণ-_ 
গ্রাম্যমমাজের মমৃদ্ধি ও অবনতি-_শরাক জাতি__জৈন ও বৌদ্ধধর্মের 
অবশেষ-_ধর্মপৃজার প্রাবল্য | 

ক্ষীরপাই ৩৮৬-৩৯২ 
ক্ষীরপাইয়ের গ্রামাসমাঁজ-_বীরপিংহ গ্রাম--স্থানীয় তাতশিল্প-_ 
বিদ্যাসমাজ-_দেবদেবীর ও মন্দিরের বিবরণ_ইংরেজদের কুঠি_ 
ধর্মকামিন্তা রায়বাঘিনী। 

ঘাটালকেক্দ্রের ধর্মরাজ উৎসব ৩৯৩-৩৯৫ 
ধর্মপূজার কেন্দ্র ও বিস্তার-কৃর্মমূতি ধর্মঠাকুর-_মৃতির বিবরণ-- 

ধর্মকামিন্ত] ৷ 



হুচীপত্র ঃ 

চেতুয়া- স্বরদা ৩৯৬-৪০১ 

চেতুয়া-বরদা! পরগণা-স্থানীয় সামন্তরাজবংশ- শোভা সিংহের 
বিদ্রোহ-_বরদার বিশালাক্ষী দেবী । 

টেতুয়া-বাস্থদেবপুর ্ ৪০২-৪০৬ 
দাসপুর-বাসদেবপুর- স্থানীক্ন গ্রাম্যসমাজের ইতিহাস-_গ্রাম্া দেবদেবী 
ও দেবালয়ের বিবরণ । 

কেশিয়াড়ী ৪০৭-৪১৭ 

কেশিয়াড়ী-দাীঁতন-নারায়ণগড়-_ প্রাচীন ইতিহাস--মৌগলমাড়ী'-_ 
উড়িস্তার আধিপত্যের নিদর্শন-_কুরুমবেড়া৷ ছুর্গ--মন্দির ও মসজিদ-_ 
স্থাপত্যকলা- -সর্বমঙ্গলার মন্দির কুকাই গ্রাম। 

কাথি-খেজুরী ৪১৮-৪২২ 
পটাশপুর- কস্বা-এগ্রা কেওুয়া-কাঁথি- বাহিরীর মন্দির-_“রসিক- 
মঙ্গল' কাঁব্য-রস্থলপুর--গ্রাম্য দেবদেবী। 

হিজ্লী ্ ৪২৩-৪৩৪ 
খেজুরী-বন্দরের ইতিহাস-- হিজলীর তাজ্খা ম্সনদ-ই-আলা-_মছলন্দী 
পীরের কাহিনী-_মসলন্দী গীত-_মসজিদের লিপি মোগল ফৌজদার 
ও ইংরেজদের সংঘর্ষ। 

মহিষাঁদল ৪৩৫-৪৪৫ 

গেঁওখালি-মহিষাদল- স্থানীয় রাজবংশের ইতিহাস- প্রাচীন তাঅলিপ্ত 
রাজ্য, তমলুক- লৌকিক দেবদেবী-_দেবালয়ের বিবরণ। 

মীরপুর, ৪৪৬-৪৫০ 
মীরপুরের ফিরিঙ্গী পল্লী- স্থানীয় ইতিহাঁস- ধর্মাস্তরের কাহিমী-_- 
লৌকিক সংস্কৃতির পরিবর্তন । 

মেদিনীপুরের আদিবাসী ৪৫১-৪৬০ 
সাওতাঁলদের কথা _লোধাঁজাঁতির ইতিহাস সাংস্কৃতিক বিবর্ণ--. 
ধর্মকর্ম, আচার-অন্ষ্ঠান_-অর্থ নৈতিক ইতিহাম। 

গুপ্তিপাড়। ৪৬১-৪৬৯ 
গুপ্তপলী-গুপ্তিপাড়া-_গ্রাম্যসমাজের ইতিহাদ-_বৈতযাতির ইতিহান, 



১৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

শোভাকরবংশ--তানত্রিক আচার--গুপ্তিপাড়ার মঠ, দেবদেবী ও 
দেবালয়ের বর্ণন]। 

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতসমাজ ৪৭০-৪৭৭ 

পণ্ডিতসমাজের ইতিহাস-_চিরঞ্ীববংশ--শোভাকরবংশ--কবি বিষুঃ 
ও মহাঁকবি মথুরেশ-_বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার--চতুষ্পাঠীর ব্বিরণ-_ 
বারোয়ারী পৃজার প্রবর্তন। 

ত্রিবেণী ৪৭৮-৪৮৩ 
তিবেণীর প্রাচীন ইতিহান-__জাকর খীর মদজিদ-_মসজিদের নিদর্শন, 
দেবদেবীর মুতি ও লিপি। 

ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্ঝানন ৪৮৪-৪৮৯ 

ত্রিবেণীর বিদ্ভাসমাজ--জগন্নাথের বংশপরিচয়__জগন্নাথের জীবনবৃত্বাস্ত 
ও বিদ্যাচর্চার কাহিনী- জগ্লাথবংশের পণ্ডিতদের কথা । 

জাফর খ গাজী টার 
জাফর খা গাজীর এঁতিহাসিক জীবনবৃত্াত্ত-_হুগলী সপ্তগ্রাম জিবেণী 
অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রচার-ভূদেব নৃপতি ও জাফর খাঁর যুদ্ব_ 
শিলাঁলিপির আলোচনা-_গাঁজীর কুড়ুল। 

সপ্তগ্রাম ৪৯৬-৫০৮ 

সপ্তগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস- বাণিজ্যিক প্রাধান্ত-_ত্রয়োদণশ শতাব্দী 
থেকে ধারাবাহিক ইতিহাম-_বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ--বণিক- 
জাতির বাস-_বৈষ্ণবধর্মের প্রচার__বিদেশী বণিকদের বিবরণ__ 
অপ্তগ্রামের অবনতি-_গ্রমাসমাজের ভাঙন । 

পারা ৫০২-৫১৩ 
দুই পাওুয়া, বড় ও ছোট পাতুয়া_ প্রাচীন ইতিহাস__মুসলমান 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী--শাহ স্থফির আস্তানা-“পাওুয়ার 
কেচ্ছা” কাব্য-_গাজীগীরদের মাহাত্ম্যকথা-_দেবদেবীর প্রাচীন মৃতি। 

মহানাদ ৫১৪-৫২৪ 

নাথধর্ম ও নাথসংস্কৃতির অন্যতম কেন্ত্র মহানাদ-_ প্রাচীন ইতিহাস, 
নাথযোগীদের কথা- জটেশ্বরনাথের মন্দির--শৈব ও শাক্তসাধনার 
ধারা-_“মানাদের যাত'_ দেবদেবীর মৃতি ও প্রাচীন প্রত্বতাত্বিক 
নিদর্শন মহানাদের সমৃদ্ধি ও অবনতি । 



ৃষ্চীপত্র ১৫ 

দ্বারবাসিনী ৫২৫-৫২৯ 

্বারবাসিনীর সদগোপ রাজবংশ--পোল্ব! গ্রা্--বিভিন্ন প্রত্বতাত্বিক 
নিদর্শনের বিবরণ-__ধর্মাচরণ । 

র সোমড়। ৫৩০-৫৩৪ 

সোমড়ার গ্রাম্যসমাজের ইতিবৃত্ত--দেওয়ান রামচন্দ্র সেন ও তার 
বংশ-_“চাদরাণী-স্থানীয় ধর্মকর্ম, আচার অনুষ্ঠান। 

শ্রীপুর ও বলাগড় ৫৩৫-৫৩৯ 

গ্রাম্যসমাজ- মিত্রমুত্তৌফী বংশ-_স্থানীয় দেবদেবী ও দেবালয়ের 
বর্ণনা-_বলাগড়ের রাট্ীয় কুলীন ত্রাহ্ষণ। 

জীরাট ও পাটুলি ৫৪০-৫৪৫ 
'জীরাট' নাম--গ্রামের ইতিহাস__বিভিন্ন বংশের পরিচয়-_স্থানীয় 
দেবদেবী- শাক্ত ও বৈষ্ব্ধর্ম। 

বাশবেড়িয়! ৫৪৬-৫৫১ 

বাশবেড়িয়ার উত্তররাটীয় কায়স্থ জমিদারবংশের ইতিহাস-_-পাটুলি, 
বাসুদেব মন্দির হুংসেশ্বরী মন্দির-_তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্ম_ বীশ- 
বেড়িয়ার বিদ্যাসমাজ । 

বাহিরগড় ৫৫২-৫৫৮ 

বাহিরগড় ও রামনগর-_বিষুদাস ও ভারামল্লের কাহিনী-_রাজপুত 
ক্ষত্রিয় সিংহ্রায়বংশ-_স্থানীয় গ্রায্যসমাজের বিবরণ--দেবদেবী ও 
দেবালয়ের বর্ণনা _কৃষ্ণষাত্রার অন্ততম প্রবর্তক গোবিন্দ অধিকারীর 
জন্মস্থান । 

তারকেশ্বর ৫৫৯-৫৬৮ 

শৈবধর্মের ইতিহাস--তারকেশ্বর মঠ-_দশনামী শৈবসম্প্রদায়__ 
স্থানীয় সাংস্কৃতিক নিদর্শন-__তারকেশ্বরের গাজন উৎসব । 

সিঙ্গুর ৫৬৯-৫৭২ 
সিংহপুর ও সিঙ্কুর-_পিংহলের প্রাচীন 'মহাবংশ' গ্রন্থের বিবরণ-_- 
পিংহবাহ রাজা, বিজয়-_নিঙ্গুরের প্রাচীন দেবদেবী ও গেবালর__ 
স্থানীয় লোকশিল্প- _বিদ্যাকেন্ত্র। 
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ভুরণুট ৫৭৩-৫৭৬ 

ভূরিতেহঠী-তুরশ্ুট--ভারতবিখ্যাত দার্শনিক কন্দলীকার শ্রীধরাচার্ধের 
বামস্থান__রাজ। পাঙুদাস-_বিদ্ভাসমাজের গৌরব--রাট়ীয় ন্মণমের 
মর্ধাদাবোধ । 

গড় ভবানীপুর ৫৭৭-৫৮২ 

প্রাচীন ভূরশুট রাজ্য-_গড় ভবানীপুর, পেড়ো-বসস্তপুর, দোগাছিয়া, 
রাজবলহাট-_রায়বাধিনী ও কালপাহাড়ের কাহিনীর এঁতিহাসিক 
ভিত্বি-ধীবররাঁজা শনিভাঙ্গড়, রাজ প্রতাপনারায়ণ-_ বৈদ্ধগ্রস্থকার 
ভরতমল্লিক-_রায়গুণাকর কবি ভারতচন্ত্রের বংশ--গড় ভবানীপুরের 
শৈবমঠ- প্রাচীন দেবালয়-_ গ্রাম্য দেবদেবী ও সংস্কৃতি । 

রাঁজবলহাট ৫৮৩-৫৮৬ 
ভূরশুট রাজবংশের শাখা রাজবলহাটের গড়বাটি-_রাজবল্লভী 
দেবীর কাহিনী- গ্রাম্যসমাজের সমুদ্ধি-_ স্থানীয় 'বাগী” রাজার 
কিংবদস্তী- স্থানীয় ধর্মকর্ম-_'অমূল্য প্রত্বশালা | 

ভোটবাগান ৫৮৭-৫৯১ 

ভোটদের মঠস্বাপনের ইতিহাস- ওয়ারেন হেস্তিংস ও পুরাণগিরি-_ 
এতিহাসিক দলিলপত্র । 

রসপুর ও জয়পুর ৫৯২-৫৯৬. 
আঁমতা-রসপুর-জয়পুর- রসপুরের রাঁয়বংশ- রামরুষ রায়ের “শিবায়ন: 
কাব্য- গ্রামদেবতা গড়চণ্ডী দেবী, বিদ্ধ্যবামিনী-__আমতার সমাধি- 
মন্দির জয়পুরের গ্রাম্সমাজ- প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন- দেবদেবীও 
দেবালয়ের বর্ণনা । 

ছোট কলিকাত। ৫৯৭-৬০৪ 

রসপুর-কলিকাতা-_-“কলিকাতা' নামের উৎপত্তি সম্বক্ধে আলোচনা_ 
শহর কলিকাতা ধর্মতলা ও চৌরনী। 

চবিবশ-পরগণার ইতিহাস ৬০৫-৬১০ 

ভাটিদেশ- প্রাচীন ইতিহাস-হ্থন্দরবন অঞ্চল- প্রাগৈতিহাদিক 
নিদর্শন__বেড়ার্ঠাপার নিদর্শন- শিলালিপি ও অন্ান্ত প্রত্বতাত্বিক 
দার সংস্কৃতির মিশ্রণ বিভিন্ন জাতি ও 
বর্ণবিস্তাস। 
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বোড়াল ৬১ ১-৬১২ 

বোড়ালের প্রাচীন ইতিহাস- প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনের পরিচয়__ 
ইংরেজযুগের কথা । 

বইড়, ও ময়দা ৬১৩-৬১৬ 

প্রাচীন বড়ুক্ষেত্রবহড়ু- দেওয়ান নন্দকুমাঁর বন্থর বংশ- শ্ামন্ন্দরের 
মন্দির বহড়ুর ধর্মরাজ--নাথযোগী ও ধর্মপূজা--ময়দা গ্রামের 
বিবরণ__ময়দার কালীবাড়ী-গ্রামদেবতা৷ ৷ 

আটিসারা ও বারুইপুর ৬১৭-৬২০ 
আঁটিসারার বৈষ্ব শ্রীপাট-_নীলাঁচলের পথে গ্রীচৈতন্তের আতিথ্য- 
গ্রহণের কথা--প্রাচীন আদিগঙ্গ! ও আটিসার! গ্রাম বারুইপুরের 
রায়চৌধুরী বংশ-_মদন রায়ের কাহিনী--গ্রামের দেবদেবী ও 
উৎসব-পার্বণ। 

মজিলপুর ৬২১-৬২৪ 
জয়নগর-মজিলপুর- আদিগঙ্ার প্রাচীন প্রবাহ--মজিলপুরের গ্রাম্য- 
সমাজের ইতিহাস-_স্থানীয় দেবদেবীর পরিচয় । 

ছত্রভোগ ও চক্রতীর্থ ৬২৫-৬২৮ 
ছত্রভোগের প্রাচীন বিবরণ- চক্রতীর্থের পরিচয়-_ত্রিপুরা্ন্দরী 
ও অন্থুলিঙ্গ শিব- স্থানীয় “অধিকারী রামচন্দ্র খা। 

খাড়িগ্রাম ৬২৯-৬৩২ 

'াঁড়ি নামের উৎপত্তি--প্রাচীন “খাড়িমগ্ুল” -পশ্চিমখাড়ি ও 
পূর্বথাড়ি-_মহারাঁজাধিরাজ ডোম্মনপাল-_মুসলমানযুগের কথা-_ 

*গাঁজীসাহেব- অন্যতম শাক্তপীঠ। 

করঞ্জলি ও কাটাবেনিয়া ৬৩৩-৬৩৫ 

গ্রাম্যসমাজের বিহ্তাস- প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন ও প্রাচীন দেবদেবীর 
মৃতি-পরিচয়-_লৌকিক দেবদেবী--গাজীসাহেব ও বিবিমা-_ 

*  বিশালাক্ষী দেবী-__জৈন পার্খনাথ। 

পাণিহাটি-খড়দহ ৬৩৬-৬৪১ 
পাণিহাটি গ্রাম-_নিত্যানন্দ ও বীরভত্র গোম্বামী-বংশের ইতিহাস, 
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বৈষ্কবধর্মের প্রচারকেন্দ্র-খড়দহের গ্রাম্যপমাজ- বিশ্বাস ও অন্ান্ত 
বংশের কথা_ দেবদেবী ও দেবালয়। 

ভাটপাড়া ৬৪২-৬৪৮ 
"ভাটপাড়া, নামের উৎপত্তি--পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজ-_ভাটপাঁড়ার 
পণ্ডিতসমাজ-_স্থানীয় সংস্কতি-_-দেবদেবী ও দেবালয়ের বর্ণনা । 

কুমারহট্র-হাঁলিশহর ৬৪৯-৬৫৪ 
কুমারহট্-বীজপুর-হাবেলীশহর-_ঈশ্বরপুরীর বাঁসস্থান-শৈবশাক্ত ও 
বৈষ্বধর্মের প্রসার-_রামপ্রসাদের জন্মস্থান ও সাধনস্থান- সাবর্ণ- 
চৌধুরীবংশের আদিবাস- স্থানীয় লৌকিক সংস্কৃতি-_কুমারহট্ের 
বিদ্ভাসমাজ ।' 

॥তৃতীয়বিভাগ। সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ ॥ 

বীরস্তস্ত ৬৫৭-৬৬২ 

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের বীরন্তশ্রের বিবরণ-_“মেগালিখথিক 
কালচার ও বীরস্তম্ত সম্বন্ধে আলোচনা । 

বনদেবতা ৬৬৩-৬৬৬ 

হুগলী, মেদিনীপুর, বীকুড়া প্রভৃতি জেলার লৌকিক বনদেবতার 
বিবরণ--বড়াম্পৃজা-বনদেবীর পৃজা__পৃজার তাৎপর্য 

রক্কিণী ৬৬৭-৬৭২ 

রহ্কিণী দেবীর পৃজার বিষ্তারণ-__নরবলিপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা-_ 
সাংস্কৃতিক তাৎপর্য । 

লোকধর্ম ও শিল্পকল। ৬৭৩-৬৭৯ 

লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে লোকশিল্পের সম্পর্ক-_বীকুড়া বিষুপুরের 
মৃৎশিল্প প্রসঙ্গ-_ঘোড়া ও ধর্মঠাকুর, চণ্ডী--হাতিঘোড়ার মুতি-_ 
টোটেম ও জন্তপূজা। 

পশ্চিমবঙ্গের নাথধর্ম ৬৮০-৬৮৫ 

পশ্চিমবঙ্গে নাথযোগী ও নাথধর্মের প্রভাব--হুগলী হাওড়া ও 
২৪-পরগণায় প্রমার-_বাউড়িয়া ও অন্ঠান্ত স্থানের নাথযোগীদের 
মঠ _নাথধর্ম। 
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পীর ও গাজীসাহেব ৬৮৬-৬৮৮ 

পশ্চিমবঙ্গে গীর ও গাঁজীসাহেবদের প্রাধান্ত-_দর্গা ও আত্তানার 
বিবরণ-_ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সংঘাত ও সময়ের ইতিহাস। 

দক্ষিণ রায় | ৬৮৯-৬৯২ 
দক্ষিণ রায়* গ্রামদেবতা_-রাঁয়মঙ্গল কাব্য ও দক্ষিণ রায়--বনবিবির 
জহুরনাম।-_বাঘপুজা-_বাঘের দেবতারূপে কল্পিত দক্ষিণ রায়। 

দশাবতার তাস ৬৯৩-৬৯৮ 

বিষুপুরের দশাবতার তাসের বিবরণ-_তানখেলার বর্ণন! ও ইতিহাস, 

তাসচিত্রণরীতি। 

পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর ৬৯৯-৭০৪ 

চিত্রকর বা পটুয়_বীরভূম ও মেদিনীপুরের চিত্রকরদের ইতিহাস-__ 
চিত্রকর-সমাজের কথা চিত্রকরদের আচার-অনুষ্ঠান- চিত্রশিল্পের 
ক্রমাবনতির কারণ। 

কুড়মুনের গাজন ৭০৫-৭১০ 

কুড়মুন ও পলাশী গ্রাম__কুড়মুনের বিখ্যাত গাঁজন-উৎসবের বিবরণ 
ও তাৎপধ। 

ইন্্ধজের উৎসব ৭১১-৭১৬ 

রাঢ়দেশে ইন্দ্রধ্বজের উৎসব-বাকুড়া ও মেদিনীপুর- ইন্দ্রধবজ 
উৎসবের ইতিহাস, বিস্তারণ ও তাৎপর্য বিচার । 

ভাছু ও সয়ল! উৎসব ৭১৭-৭১৯ 
ভাছু উৎসবের ইতিহাস__মানভূম ও বীকুড়া--সয়লা উৎসব, 
আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা--উৎসবের তাৎপর্য । 

প্রান্তিক ৭২০-৭২৪ 

প্রাস্তিক সংস্কতি-_মিশ্রণ ও সমন্বয়ের অভাব--কাকমারা, কলমাদার, 
পটু়া প্রভৃতি জাতির দৃষ্টান্ত । 
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॥ চতুর্থ বিভাগ। আলোঁচনা॥ 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ৭২৭-৭৩৭ 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পশ্চিমবঙ্গের প্রাগিতিহাস ৭৩৮-৭৪ ০ 

শ্রীধরণী সেন 

পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকল৷ ৭৪১-৭৪৮ 
শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী 

ধর্মঠাকুর ও মনসা ৭৪৯-৭৫৬, 
প্রীন্নকুমার সেন 

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাসমাজ ৭৫৭-৭৬৫ 
প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভূগোল ৭৬৬-৭৭৮ 
শ্ররাধাগোবিন্দ বসাক 

ইতিহান রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি ৭৭৯-৭৮৪ 
শ্রনীহাররঞন রায় 

.॥পরিশিষ্টওনির্থণ্॥ 

মুশিদাবাদ ৭৮৫-৭৯০ 
প্রাচীন রাঢ়দেশ ও মুশিদাবাদ-_জৈন ও বৌদ্ধধর্ম__শাক্ত ও বৈষ্ঞবধ্ম, 
ইসলাম ও হিন্দুসংস্কৃতি। 

৭৯১-৭৯৪ 
প্রাচীন নদীয়া নবদ্বীপ ও মায়াপুর-_নদীয়ায় বৈষ্ণব ও শাকতধর্ম। 

বোড়োর ( বর্ধমান ) বলরাম ৭৯৪-৭৯৫ 

চিঠিপত্র (শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী) ৭৯৬-৭৯৮ 

গ্রন্থপঞ্জীর কথা ৭৪১৯-৮০ ০ 

সংশোধন ও সংযোজন 

নির্ঘণ্ট 



চিত্রহ্চী 
[উপর থেকে নীচে, বাম থেকে দক্ষিণের চিত্রক্রম ] 

প্লেট ১-_ প্লেট ৪ ১১২-১১৩ পৃষ্ঠা 
১। বুদ্ধের জন্ম ( হুগলী )-_গঙ্গাদেবী (ত্রিবেণী )। 
১। লোকেশ্বর বিষ্ণু ( দেস্ড়, বর্ধমান ) একটি মুততি ( ময়নাগড় )। 
২। দক্ষিণ রায় ( ধপ্ধপি )-__দক্ষিণরায়ের পাশের মৃতিসমাবেশ। 
৩। লোধাজাতি (মেদিনীপুর)-_সাওতাল শিকারী দল (ঝাড়গ্রাম)। 
৪। গাজনোৎসব (তারকেশ্বর)__ধর্মের গাজনের সংযাত্রা (সিউড়ী)। 

প্লেট ৫-_- প্লেট ৮ ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা 

৫। বীরভূমের দোতালা খড়ের মাটির ঘর-_ছ্বিতীয় প্রকারের ঘর । 
«* ৬ ইটের বাংলা মন্দির.( আঁটচাল! )__ইটের মন্দির । 

৬। খড়ে৷ ঘরের অনুরূপ ইটের মন্দির ( অমরাগড়, বর্ধমান )। 
৭। খড়ের গোলাঘর-মরাই ( নদীয়া )_-গোঁলাঘর (বীরভূম ও 

২৪-পরগণা )। 
৮। মরাই ( হাওড়া-হুগলী )--আধুনিক টিনের গোল! । 

প্লেট ৯-_ প্লেট ১২ ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠা 
৯ তারাদেবীর মন্দির, মণ্ডপসহ ( তারাপীঠ, বীরভূম )। 
৯ কুড়মুনের গাজনে নরমুণ্ডবৃত্য ( বর্ধমান )। 

১০ ত্রিবেণীর জাফর খা মসজিদের গায়ের প্রস্তরখণ্ড--মসজিদ। 
১১  বিঞ্ুঃপুরের পঞ্চরত্ব মন্দির-_-এক্রেশ্বরের মন্দির ( বাকুড়া )। 
১২ বিষুপুর ছুর্গের ছুটি প্রাচীন রেখদেউল-_বরাকর ও বাহুলাড়ার 

” রেখদেউল। 

প্লেট ১৩-- প্লেট ১৬ ২২৪-২২৫ 
১৩। জামালপুরের বুড়োরাজের উৎসবে বলিদানের পূর্বের ও পরের 

দৃশ্ত-_পাঠাবলি ও শুয়োরবলি। 
১৪। মনসামৃতি (বীরভূম )__মাবীচী মুতি (মুশিদাবাদ )। 
১৪। নরপিংহুমূতি (বীরভূম )-_অবলোকিতেশ্বর মৃতি ( বীরভূম )। 
১৫। বাশের নলা হাতে কলমাদার (মেদিনীপুর )-_-২৪ পরগণার 

কয়েকজন ধীবর। 
১৬। জৈন পার্খনাথ (২৪-পরগণী। )__জৈন মৃত্তি ( বর্ধমান )। 



২২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

প্লেট ১৭-__প্লেট ২০ ২৫৬-২৫৭ পৃষ্ঠা 

১৭। পাঁচমুড়োর কুস্তকারদের হাতিঘোড়া ( বাঁকুড়া )। 
১৭। ঝাড়গ্রামের হাতি ঘোড়া ( মেদিনীপুর )। 
১৮। কালনার সিদ্ধেশ্বরী দেবী-_গড়বেতার সর্বমঙ্গল! দেবী । 
১৮। আকালীপুরের ( বীরভূম ) কালীমৃতি। 
১৯। ব্ড়াম-চণ্ডী দেবদেবীর স্থান ( বীকুড়া )। 
১৯। বিবিমা--সাঁতবিবি ( ২৪-পরগণ )। 
২০। বীরস্ততস্ত ( ছাতনা-বাকুড়া )। 

প্লেট ২১-_ প্লেট ২২ ২৭২-২৭৩ পৃষ্ঠা 
২১। কিয়ারটাদের (মেদিনীপুর ) প্রস্তরস্তস্ত ( বীরন্তস্ত ?)। 
২২। বীরভূমের চিত্রকর ( ইটাগড়িয়া গ্রাম )। 
২৩। বিষুপুরের দশাঁবতার তাসশিল্লী_ পাশে মেদিনীপুরের 

( নন্দীগ্রামের )। 

প্লেট ২৩-- প্লেট ২৪ ২৮৮-২৮৯ প্ 
২৩। ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজের “পণ্ডিত? পূজারী, ধর্মকা মিতা, 

পাশে বুদ্ধমূতি, সামনে একাধিক কৃুর্মমূতি ধর্মঠাঁকুর | 
২৩। ঘাঁটালের কয়েকটি কৃর্মমূতি ধর্মঠাঁকুর। 

প্লেট ২৫- -প্লেট ২৮ ৩২০-৩২৬ 

২৫। বক্রেশ্বরের (বীরভূম ) নিবেদন-মন্দির | 
২৫। চণ্ডীদাস-নাহ্ুরের চণ্ডীদাস ও রামীর মাটির পুতুলমৃতি । 
২৬। বারাগ্রামের মহাপ্রতিসরামৃতি (তিনটি মুখসহ সম্মুখভাগ ), 

পাশে মৃত্তির পিছনদিক ( একটি মুখসহ )। 
২৬। উজনমূতি (বীকুড়া )__জৈনমৃতি (বারাগ্রাম )। ' 
২৭। পাইকোড়ের মৃতিত্তপ ও শিলালিপিস্তস্ত (বীরভূম )। 
২৭। ঝাড়গ্রামের মুখলিঙ্গ ও অন্যান্য মৃতি। 
২৮। বরাকরের কয়েকটি মৃতি। 
২৮। পাতুনের মুণিস্ত,প--শিবলিঙ্গ ও কৃর্মমৃতি ধর্মঠাকুর | 

প্লেট ২৯-_ প্লেট ৩২ ৪০০-৪০১ পৃষ্ঠা 
২৯। মহানাদের মুতিন্তপ (হুগলী )। 
৩৩০ | কাটামুণড দক্ষিণ রায়-_ব্যাতপৃষ্ঠে বনবিবি ও দক্ষিণ রায়। 

৩১। খাড়িগ্রামের গাজিসাহেব (২৪-পরগণা )। 



চি্রনুচী ' ২৩ 

৩১। পধ্ণনন্দ' ও শীতলা, সামনে বসন্ত রায় ( মজিলপুর )। 
৩২। জয়দেব-কেছুলির বাউলদের নৃত্যগীত ( বীরভূম )। 

প্লেট ৩৩__ প্লেট ৩৬ ৪৮০-৪৮১ পৃষ্ঠ 
".. ৩৩। তারামৃতি ও বিষুমৃতি ( বোড়াল, ২৪-পরগণা! )। 

। বোঁড়োর বলরাম ( বর্ধমান )- চামুগ্ামূত্ি ( বর্ধমান )। 
৩৪। খেজুরীর গোরস্থান ( ইংরেজদের )। 
৩৬। ইন্দ্রধ্বজের উৎসবে প্রোথিত শালগাছ (ঝাঁড়গ্রাম )। 

প্লেট ৩৭-_-প্লেট ৪০ ৫৯২-৫৯৩ পৃষ্ঠা 

৩৭। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ ( বীরভূম )। 
৩৭। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ (হুগলী )। 
৩৮। ভোটবাগাঁনের মঠবাড়ী-_ইটের দোঁচাল! কবর ( বর্ধমান )। 
৩৮। বাংলার প্রথম বারোয়ারী পুজামণ্প ( গুপ্তিপাড়া )। 

*. ৩৯। অমূল্যপ্রত্রশাল। (রাজবলহাট)-_প্রত্রশালায় সংরক্ষিত নিদর্শন-__ 
কাঠের কারুকাজ-কর। দরজা-_মন্দিরের গাঁয়ের মুতিখোঁদিত 
ইট-_একটি মৃত্তি। 

৪০। মন্দিরের গায়ের খোদিত ইট-_মহিষমর্দিনী মৃতি, বলদপুষ্ঠে 
শিব (হালিশহর )। 

প্লেট ৪১-_ প্লেট ৪8 ৬০৮-৬০৯ পৃষ্ঠা 
৪১। খিষুপুরের মন্দিরের কারুকার্য । 
৪২। হাঁলিশহরের মন্দিরের কারুকাষ। 
৪৩। হালিশহরের মন্দিরের কারুকার্য । 
8৪ | বিধুপুরের মন্দিরের কারুকাধ। 

প্লেট ৪৫_প্লেট ৪৮ ৬২৪-৬২৫ পৃষ্ঠা 
৪৫। বিঞুপুরের মন্দিরের কারুকার্য । 
৬ বিষ্ুপুরের মন্দিরের কারুকার্ধ। 

৪৭ ভাটপাড়ার মন্দিরের কারুকার্য । 
৪৭ হালিশহরের মন্দিরের কারুকাধ। 
৮  পুথির চিত্রিত কাঠের পাটা। 

প্লেট ৪৯-_প্লেট ৫২ ৬৪০-৬৪১ পৃষ্ঠা 
৪৯। বিষুপুরের দশাবতার তাস। 
৫০। বিষ্ুপুরের দশাবতার তাল । 

৮০] 

6০ 



নি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

€১। ঝাড়গ্রাম ও বিষু 

প্লেট রি ্ এ প্লেট ৫৬ ৬৫৬-৬৫৭ পৃষ্ঠা 
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বসংস্কাতির..রায়গ 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সাধারণভাবে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত এবং ভারত-সংস্কৃতির 
সঙ্গে তার সংযোগও অনন্থীকার্য। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারতের বহু 

সাংস্কৃতিক উপকরণ ও গড়নের সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির যে রূপসাদৃশ্ দেখা যায়, 

তা স্বদৃঢ এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে-ভিত্তির মূল 

প্রাগিতিহাসের কুয়াশাচ্ছন্ন দিগস্ত পর্যস্ত বিস্তৃত। সেইজন্ত ভারত-সংস্কৃতির 

প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গসংস্কৃতির রূপমগ্ডন বিচার করা সম্ভব নয়। 

কিন্ত ভারত-সংস্কৃতির সাঁগর অভিমুখে যাত্রাপথে বহু জানপদ-সংস্কৃতির বিচিত্র 

শ্োতশ্বিনী-ধার৷ পরম্পরের সঙ্গে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে । বহু জাতি- 

উপজাতির ও জনগোষ্ঠীর দান আছে তাতে। বঙ্গসংস্কৃতি, বাঙালী জাতি 

এবং তাঁর অস্ততুক্ত বহু বর্ঁ-গোী তাদের মধ্যে অন্যতম । 

ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন জানপদ-সংস্কৃতির যে সম্পর্ক, এক-একটি 

জাঁনপদ-সংস্কৃতির সঙ্গে সেই জনপদাস্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পর্কও কতকটা 

অন্থুরূপ বলা চলে। আধুনিক জাতি-বিজ্ঞানের অর্থে “বাঙালী” একজাতি বলে 

গণ্য হলেও, বহু উপজাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব হয়েছে। 

তারও আগে, মৌলিক ও সন্কর মানবজাতির শাখা-প্রশীধার মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে 

বাংলাদেশে । নৃতত্ববিদ ও জাতিতত্ববিদ্রা তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন । 

জাতিশুদ্ধতা বিজ্ঞানীদের কাছে “মিথ? বা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বর্ণকৌলীন্যের 

বিবেচ্য কোন বাস্তব ভিত্তি থাকলে, তা কৃষ্টিগত ও কুলাচারগত, জৈবিক 

গুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সঙ্গে তাঁর তেমন কোন সম্পর্ক নেই। বরং দেখা যায় যে, 

উচ্চবর্ণের মধ্যে যতটুকু অনবর্ণ-মিলনের উদার ন্থযোগ থাকে, তথাকথিত 

অন্ুচ্চবর্ণের মধ্যে তাও থাকে না। আদিবাসীদের স্তরে পৌছলে দেখা যায়, 

ক্যান (০18) বা 'সিব*-এর (91) বন্ধন রীতিমত কঠোর। অনেকক্ষেত্র 

এই কঠোরতা এত বেশি যে উচ্চবর্ণের কুলীনদের গোত্র-গোঁড়ামিও তার 

তুলনায় উদ্দার মনে হয়। স্থতরাং জৈবিক শুদ্ধতার দাবিতে বর্ণাভিমান বা 

উচ্চান্ুচ্চভেদ সঙ্গত নয়। বৃত্তি আচার ও সংস্কারের পার্থক্যের জন্তই কালক্রমে 

এই ব্যবধান ঘটেছে। সামাজিক গড়ন ও কর্মব্যবস্থাই তার জন্য দায়ী, 
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কোন জাতিকর্মা বিধাতাপুরুষ দায়ী নন। বৃত্তি আচার সংস্কার ধ্যানধারণা 
'্অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান নিয়েই খন “সংস্কৃতি, তখন তাতে সকল জাতির ও 

বর্ণের দান যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বিচার্ঘ। শ্রেণীভে্দে বা কুলভেদে সাংস্কৃতিক 

দানের তারতম্য নেই বিজ্ঞানীর কাছে। এক-একটি জনপদের বিভিষ 

ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে, বিশেষ এঁতিহামিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক 

ঘটনাবিন্তাসের জন্য এক-একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপায়ণ হয় এবং ক্রমে 

সেটি তার শ্বকীয় সুষমায় ভান্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের একটি 

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব* গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ হল বাঁংলা- 

দেশের এইরকম" এক-একটি অঞ্চল। এই সব আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে 

বঙ্গসংস্কৃতির সমগ্রতা ও বিশিষ্টতা, ছুয়েরই বিকাশ হয়েছে । তাদের বিস্তারিত 

অনুশীলন বঙ্ছসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপোপলন্ধির জন্য একান্তভাবে আবশ্তক। 

“পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি এই ধরনের অনুশীলনের একটি “নমুনা” মাত্র। 

কিন্ত অনুশীলনের পথে অন্তরায় অনেক। প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হল, 

চিরাচরিত “আাকাডেমিক" পদ্ধতিতে এ-অন্ুশীলন কোনপ্রকারেই সম্ভব নয়। 

তার জন্ত সরজমিনে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন । 

০158 দ্বিতীয় অন্তরায় হল, কেবল একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান 

নিয়ে অনুসন্ধান করলে, তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি, 

কারণ বিভিন্ন জ্ঞাতি-বিগ্যার (511160. 015010115) আলোক নানাকোণ থেকে 

প্রন্তত করতে না পারলে, জনমানসের জাটলতা৷ ভেদ কর! অসম্ভব হয়ে ওঠে। 
ইতিহাস নৃতত্ব সমাজতন্ব অর্থতত্ব, এই ধরনের পরম্পর-নির্ভর জ্ঞাতি-বিদ্যা বলে 

সুধীজনমহলে ক্রমেই স্বীকৃত হচ্ছে। প্রত্যেক বিদ্যার ক্ষেত্রসীমাও প্রসারিত 

হচ্ছে প্রতিদিন। একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যায় হৃরক্ষিত হয়ে প্রত্যবেক্ষণকার্ষে 

অগ্রসর হওয়া এবং তাতে সাফল্যলাভ করা সাধনাতীত ব্যাপার । সকল 
শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীদের সহযোগিতা ভিন্ন একাজ স্বষ্ঠভাবে কর! সম্ভব নয়। 

এনব জেনেশুনেও, এই অনুশীলনের দুরূহ সংকল্প গ্রহণ করার একমাত্র যুক্তি 

হুল, ভবিষ্যতে একাজ কববাঁর ইচ্ছ। থাকলেও কারও পক্ষে করা বোধ হয় 
আর সম্ভব হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের দ্রুত রূপাস্তর ঘটছে। 

ভবিষ্ততে আরও দ্রুতগতিতে ঘটবে। বুটিশযুগে যেসব কারণে গ্রামাসমাজ 

* গ্রামীণ সংস্কৃতি স্থিতিশীল ছিল, বর্তমানে হ্বাধীন পরিবেশে সেই কারণগুলি 
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ক্রমেই অপমারিত হচ্ছে। গ্রাম্যসমাজের গড়নের (৪০০৫৭! ৪০:০০৪:) এবং 

সেই সঙ্গে মানুষ্রে আচার-অন্ুষ্ঠানের ও ধ্যানধারণাঁর পরিবর্তন ঘটছে। 
ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন ইতিহাস-রচনার জন্য আর থু'জে 
পন্ডিয়৷ যাবে না। ষেটুকু যাবে তার মধ্যে কৃত্রিম ও বিরুত নিদর্শনই থাকবে 
বেশি। এই অনুসন্ধান ও অনুশীলনের আশু আবশ্তকতা তাই এত বেশি । 
কারণ আজকের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম শুভলম্মণ হুল, 

আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্য-মান, সদ্গুণ ও এঁতিহ জানবার অদম্য আগ্রহ। এই 

আগ্রহ ও ওৎন্ক্য আঁজ কেবল শহর-নগরের শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, 

গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেও সক্রিয়ভাবে সঞ্চারিত। গ্রামে গ্রামে 

এই ওৎন্থুক্যের প্রকাশ আমি দেখেছি এবং অনুভব করেছি । উনিশ শতকে 

যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের (০410151 [51791552170) সুচনা হয়েছিল বাংলা- 

দেশে, তা ছিল মহানগরজীবী উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। আজ তার নাগরিক 
'উচ্চশ্রেণীগত সীমানা-প্রাচীর ভেঙে পড়ছে। সত্যকার নবজাগরণের লক্ষ্মণগুলি 

আজ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এই নবজাগ্রত এঁতিহাচেতনাই এই ছুঃসাহসিক 

অনুশীলনকার্ধের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি। 

আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন ভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক রূপের 

এক্য ও বৈচিত্র্য কেন বোঝা যায় না, সে সম্বন্ধে 

একদ] রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ ১ 

*** যেখানেই হউক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া- 

প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহ! ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,__ 

পুঁথি ছাঁড়িয়। সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা 

আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্ত জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ 

হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে ন1।".. 
আমর! নৃতত্ব অর্থাৎ 7:0)701985র বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিস্তু 

যখন দেখিতে পাই, নেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি- 
ডোম.''রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্ আমাদের লেশমাজ 
ওংস্থক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো 

'শনুনন্ধানের আবগ্তকতা 

১ ছাদের প্রতি সম্ভাণ, ১৩১২ সন। রবীন্্রদাথের “শিক্ষা? গ্রন্থে সংকলিত। 
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একটা কুসংস্কার জন্িয়া গেছে- পু'থিকে আমর! কত-বড়ো মনে করি এবং 

পু'থি যাহার প্রতিবিষ্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের 
সেই আর্দিনিকেতনে একবার ঘি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহ 

হইলে আমাদের গুঁৎস্থক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ ঘদ্দি 

তাহাদের সেই প্রতিবেশীদের সমস্ত খোজে একবার ভালে! করিয়৷ নিষুক্ত 
হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীম নাই। 

আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ 

নহে। স্থানভেদে স্রামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া, গ্রাম্য 
ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় নিহিত আছে। বত্বত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তাস্তই 
তুচ্ছ নহে... এ 

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাঁসবোধ যে কত গভীর ছিল তা তাঁর পঞ্চাশ বছর আগেকার 
এই উক্তি থেকে বোঝা যাঁয়। পুথিসর্বস্ব ইতিহাসচর্চার ক্রটি কোথায় তাও 

তিনি আভাসে উল্লেখ করতে ভোলেননি। কেবল পুথি ন! পড়ে, পুথি ছেড়ে 

সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে “পড়বার' চেষ্টা করা! দরকার, 

কারণ “তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির 
এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনে ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না”। 
সন্ধানীদের শবভাগাঁরে প্রাইমারী পোর্ন বা প্রাথমিক আকর বলে যে কথা 
আছে তা সাধারণত অমুত্রিত পাওুলিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তা ছাড়িয়েও 

সজীব মাসকে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করাকে রবীন্দ্রনাথ “জ্ঞানের আদদিনিকে তনে? 

প্রবেশ করা বলেছেন। দেশের বিভিন্ন অংশের ও অঞ্চলের সাংস্কাতিক তথ্য 

সন্ধান ও সংগ্রহ করার আবশ্তকতা আছে, কারণ “স্থানভেদে সামাজিক প্রথার 

বিভিন্নত৷ আছে”। এই বিভিন্নতা সন্বদ্ধে সম্যক জ্ঞান না৷ থাকলে সাংস্কৃতিক 

অভিন্নতার ভিত. কোথায় তার খোজ পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক-কালে 

ইতিহাসচর্চা ও এপ! তাই নিজৰ পুথিপত্রের গণ্ডি ছেড়ে সম্জীব মানুষের 

প্রত্যক্ষ সংস্পর্শলাভের জন্ত উৎন্থুক হয়েছে । এঁতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই 

উপলব্ধি করেছেন, রাঁজবংশাগক্রমের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে একদা যে 
অন্ুশীলনরীতি নির্ভরযোগ্য ছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমায়াত 

আঞ্চলিক ইতিহাস 
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ধার! বিশ্লেষণের পক্ষে তা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য প্রত্যেক দেশের 

ছোট-ছোট অঞ্চলের জনকৃতির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন । 

ইতিহাস-রচনার এই রীতিকে বল! হয়েছে--052 0:90658 0৫ ড71160108 

1860:5 0010 00০ 0০0966028 03%, 6109081700০ 392 04 19681 

1090611915 8180 & 10091 109015.৮১ ইতিহাস যদি প্রকৃত সংস্কৃতির ইতিহাস 

হয়, তাহলে সেইতিহাঁস বিচারের দৃষ্টি 012 00০ ০০০০০৪ ৪০১ প্রসারিত 

না হলে, তার সত্যকার রূপোঁপলব্ধি বা বিশেষত্ব ব্যাখ্যান সম্ভব নয়। 

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই অন্ুশীলনরীতির প্রাথমিক পরীক্ষালব্ধ ফল হুল 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি? । 

সমাজবিজ্ঞানীরা ইতিহাঁসচর্চার এই বিশেষ পদ্ধতিকেই সমাঁজতাত্বিক ইতিহাঁস- 
বিচার বলেন। আমেরিকান ইতিহাস-সভা। “£0) 00০ ৮০০6০০-৩]১ 

দ্মাজতান্বিক ও অনুশীলনের যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, সমাজবিজ্ঞানীরা 
14 তাকেই ইতিহাসচর্চার '5০০৫০1981521  65০10100 

বলেন। অআ্যাঁকাডেমিক পদ্ধতি এবং এই সমাজতাত্বিক 
পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে কেবল অধীত বিদ্যার আলোকে যে-সব 
সামাজিক ঘটনা ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, ঘটনাক্রমের 

অন্তর্নান হুত্রটির সন্ধান পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
আলোকে তা৷ ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত 
সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম ৫1910] 19121019611 ) এই সমাজতাত্বিক 

ইতিহাস-বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাই বলেছেন :২ 

১701)6 ০8100181 £90109801) 00 77150052016 107 06 47002100212 

[7150019 /৪500181107, 55 09:0110)6 ঘা. /৪7:5 (0018018 001015215105 1940 ), 

এই সংকলন-গ্রন্থে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচন! হল : 3০4:০63 ৪:00. 15196211918 £০]7 012 

90005 0£ 001001217715001, এবং 102 9182 ০৫ 10091 17136015, গভীর 

সমাজতান্বিক ব্যাথানে যারা কৌতুহলী তার 00 2058171001610-এর চ8৪৪5৪ ০2 0136 

৩০০1০1০৪5 ০৫ 00010015 (1:017908 1959 ) গ্রন্থের 1005 28155 800 0106 0:০00৩7 

092065 ০£ [718015 8100 9০০191 অধ্যায়টি (২৫-৫৮ পৃষ্টা ) পড়তে পারেন। 

ইতিহাস-বিচারপদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে ম্যানহাইমের উক্তি তর্কাতীত নয়। তা না হলেও, 
47181029 0015061%50. ড/10100830 103 80018] 12060101391 159 1115 12000101) 067061560 

10050 0086 15100) 18 00058778? (6, 37 )--স্যানহাইমের এই স্বীকৃতি ল্মরণীয়। 

২:৪2] 10907156112) 2 10601965৪79. 000০189, 27 11709011068020 0০ 006 

১০০101985 ০৫ 10705719086 ( [-017001% 1936 ), 8৭ 83. 

৩ ্ 
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[05 5085 0৫6 119061150009] 1018005 ০20 2190 20056 06 

0815060 18 ৪1009101761 13101) 11] 9০০ 10 005 560061)05 2170. 

০0-83156617০2 0: 101)61/0106139 10016. 01387) 2061:6 2০০10613021 

12190017515105, 8150 11] 52910 00 0150061 10) 0106 09602110০০1 

60০ 13190011081 ০0122016য 00০ 1016, 51817165081506 2100. 12008101108 

০6 6801) ০0101001616 21610210৮16 15 160 0013 506 ০: 

৪0০1019£1081 80010801) 00 10156015 0026 আ০10617615 901521563, 

[6 0015 10581519013 010£1655156]5 ০1150 ০0৮ 118 ০0101206 

06191], 1050680 ০৫ 0611)8 9110560 (0 7619810. 01) 2 001215 

91১900180৬০ 106515, 800 16 2201) 20$91)0 45 70906 012 0১6 18519 

0৫ 85৪11816 ০01007666 10816119], চ6 91211 01091] 2055 ৪৫ 

৪ 01501711796 12101) 111 00৮ 20 00101500591 ৪. 50০10105108] 

66০18101006 01887031178 0০ ০010016০016 91) 60001), 

তথ্যসংগ্রহের এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনের সমান গুরুতার কথা 

ম্যানহাইম উল্লেখ করতে ভোলেননি। ম্যানহাইম-বণিত ইতিহাসচর্চার এই 
সমাজতাত্বিক পদ্ধতির আবশ্তকতাবোঁধ আধুনিক-যুগের মাক্সবাদী ইতিহাস- 
ব্যাধ্যানের পরোক্ষ স্বীকৃতি ছাড়া কিছু নয়। মাল্সবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় 
মধ্যে মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতির অর্থনৈতিক বাস্তবভিত্তির উপর অত্যধিক অসম 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলে, তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে, জীবস্ত সত্য হয় না। 

যাস্ত্রিক বাস্তবতায় সত্যের সমগ্রতা প্রতিফলিত হয় না। কিন্ত প্ররুত মাঁক্সবাদ 
(তা নিয়ে অবশ্যই মতভেদ হতে পারে ) কোন ঘটনার ও সমস্যার যান্ত্রিক 

বিশ্লেষণ সমর্থন করে না। নানাবিধ পরম্পর-বিরোধী সামাজিক ও,সাংস্কৃতিক 
ঘটনার ধাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘর্ঘরিয়ে চলে । তাতে অর্থ নৈতিক 

উপাদানের প্রভাব স্বীকার করলেও, নীতি-আদর্শের ও অন্যান্ত উপাদানের 
গ্রভাব অন্বীকার্ধ নয়। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে, তার বিচার-বিশ্লেষণ ও 

ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়েই ইতিহাসের, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, ' 
স্বরূপটি ফুটে ওঠে । কেবল মুক্রিত গ্রন্থের ভিতর থেকে এই উপাদান আহরণ 
করা সম্ভব নগ্ন, মানুষের ও জীবনের প্রত্যক্ষ সংন্পর্শ থেকেই সম্ভব। 
“পশ্চিমবঙ্গের সংস্কতি'তে সেই বিরাট সম্ভাবনার আভাঁস দেবার চেষ্টা করেছি। 
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ঠ 

ইতিহাঁসচর্চায় তথ্য ও তত্বের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে এতিহাসিকদের মধ্যে 

অন্তন্বের ও মত্তানৈক্যের অবসান আজও হয়নি। সংস্কৃতি সমাজ বা! রাষ্ট্র 
যারই ইতিহাস হোক না কেন, নিভূল তথ্য অবশ্তই তার 

অনোরককেতা প্রাথমিক ভিত্তি। একথা অনস্বীকার্ধ, কিন্তু তখ্যতারিখের 
নিতৃলিতার স্বাভাবিক আবশ্তকতাবোধ ঘদি অস্বাভাবিক 

বাতিকে পরিণত হয়, তাহলে ইতিহাসচর্চার আসল লক্ষ্য অস্তর্ধান করে। 

ইতিহাসের আহুপুধিক ধার! আবিষ্কার কর! এবং সেই ধারার তরঙ্গাপ্সিত গতির 

ছন্দটি খুঁজে বার করাই এঁতিহাঁসিকের প্রধান লক্ষা। এই লক্ষ্য থেকে 

বিচ্যুত হলে, তথ্যের মহারণ্যে প্রবেশ করে তালকাণা হওয়! ছাড়া উপায় থাকে 
না। তথ্যতারিখের হাজার নোঙরের বন্ধন ছিন্ন* করে ইতিহাস-তরণি 
অকৃল সমুদ্রে ভেসে যায়। তথ্যাস্তনিহিত তত্বের ও তাৎপর্যের সন্ধান ন! 
পেক্পে এঁতিহাপিক অন্বেষণ অনেকখানি ব্যর্থ হয়।১ তথ্যসংকলনের সঙ্গে 
তত্বীয় ব্যাখ্যানের অত্যাবশ্টকতার কথ উল্লেখ করে কার্ন ম্যানহাইম বলেছেন : 

"12 00805161017 00 217) 2৬৪10810156 17011) 06 1০৬ 15 

00605695109,660. 100 005 ড€[ে 06811218105 705 005 1500 008 

10150010293 10195601515 0011009111861016 0121255 521:0811% 01 105 

8509063 2162 21001917951250 17 50170185600 000615. 70015 

১৯৮, চু) 90118105 [020281 10160০60:9) 17010001% 11)8616005 01 17186021058] 

765691018 2 70800018 11 7000610 171800:5 (15015002 3: €৫168019 1932 ) £ 

1006 18003 ৪180. 08665 212 016 0021550 12:810776570116 04 10186021058] 803০5. 265 

109৬০ 10 5৪106 10 0106100861568 0 20615 11508 ০৫ 1800 ০0285€5 006 11801558108 

0080 151560£5 5৪ ৪ 9:00100935 2০9119080192 ০01 1750156079620851 6৬78৪, 11)80580. 

০0৪, 201)6812196 86002150606 08910858 220 €625005 ; 8180 08668 05 06100861৬68 

0098০006036 188001:6 0£ 18186092108] ৪৬০1001079১ 70065 516 08501 8150 1606899 

801615 88 03681)8 06 06610011011)6 86620239 970. 57100016005 ০8:60] 

90857581506 0£ 56010675055 6 ০821806 8117555 86 583565, 330 1619 6 0831868 

ড7181018 0186 19146011091] 80006/ে৮ 1398 01101026615 10 515৬; 102 85618 11) 006 

503৫5 ০৫619180075 ৪1) 25218180010 0 10057 10281780170 1680206526৪ 19765৩20 8806 

০ 06৬51900191)6 85 118015100818) 28 800160168, 8৪ 288620118,,,76 558 00157 তা 

9০ 06066:96০ €155 90805117988 06 28065 00৪৮ ৩ 581 09905, 05 15008] ০8 
10181072081] 00৫৮১ 4৯ 558০6 0£16861£ 55 01 11606 58106 8016588 1 ০015৬3৪ ৫. 

106813138,1010656 15 8. 096818186 10601)0 51] 5০65 1£ 06 080. 02] 01800৬62 

10,১৮ (2653, 414), 
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821200101) 2120 20০021900210101 046 ০59108118 2902003 0£ 17196011081 

€0909110 12025 ০০ 15581062085 006 11156 50619 118 006 01165001012 

₹/11101) 01610920615 16905 60 22 ০৬৪1280০ 1১:006001:6 270 6০0 

00601951081 10051076155, (০7১. ০16 1019) রি 

পুথিপত্র বা সজীব মানুষ, যেকোন ক্ষেত্র থেকে আহত তথ্য সম্বন্ধে একথা 
সত্য। সামান্তীকরণের (521)61511586107) দ্বায়িত্ব নেওয়া তাই একাস্ত 

প্রয়োজন। তার জন্য চাই এতিহাসিক অন্তর ও কল্পনাশক্তি। কার্লাইল 
এঁতিহাসিক গবেষকদের :5850050 বলেছিলেন। কিন্তু এই এতিহাপিক 

কল্পনার সঙ্গে কবিকল্পনার,; ও স্জনপ্রতিভার আম্বরূপ্যের কথা মনে করে, 
কার্লাইলের উক্তির প্রতিবাদে, বিখ্যাত সামাজিক ইতিহাসবিদ ট্রেভেলিয়াঁন 
বলেছেন : 40175850850 ৪0 ৮০96692015৪ ০০৪০. স্প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিদ 

আযলফেড হাডন তীর সারাজীবনের অহ্সন্ধান-অভিজ্ঞতা থেকে সামান্তীকরণের 

আবশ্কতা অস্বীকার করতে পারেননি। হাডন বলেছেন, বিস্তারিত তথ্যান্বেষণ 
তখনই সার্থক হয় যখন তা৷ সামান্তীকরণে পরিণতিলাভ করে। তার মতে, 

"অবজারভার' ও “জেনারালাইজার একই ব্যক্তি হলে একাজ স্থন্দররূপে 
সম্পাদিত হওয়া সম্ভব।১ কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে তা হওয়া খুব কঠিন। 
অন্যান্ত আরও অনেক নৃতত্ববিদ্ একথা স্বীকার করেও তথ্যাস্তর্গত স্থত্রসন্ধানে 

পশ্চাৎপদ হননি। এ-সম্বক্ধে সচেতন হয়েও তাই সামান্তীকরণের দুঃসাহস 
আমাকে সঞ্চয় করতে হয়েছে এবং পদে-পদে সুলভরাস্তির সম্ভাবনা মেনে নিয়েও 

কেবল যান্ত্রিক তথ্যাবৃত্তিতে সন্তষ্ট হতে পারিনি । 
তথ্যাহরণের সঙ্গে তথ্যনির্বাচনের সমস্তাও জড়িত। যতগুলি গ্রাম 

দেখেছি এবং যে-পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার 
প্রয়োজন হয়নি। কারণ তাতে পুনরাবৃত্তি-দোষ ঘটত এবং একই বৈশিষ্ট্পূর্ণ 

১4৯০: 0৮ 17509020 2 12156015০01 4£১10015:9991085  (102500175 76012176 

1945) £ 41066091050. 17)5680159010285 170%0%67 58188019750. 178051:65017)6, 

815 58662 811 900 10865019] 0০ 05 00518601200 £21)6181199610178,,100705 2003 

৪108016 £0619118800155 815 10606) 17075561 71567. 0116 00851551715 ৪৫ 

05 8805 01006 2 £617619115651 7 000 0097001688৯ 2৪ 11213927081] 8814 0০0 

[ব971981 ৪561 056 0860০ ০0: 0810150৩, 0156 £০৫৪ 108৮2 10006 ১28605760 65৫10" 

(517 00. 0106 88055 11019, ৩০০১ 17921/9308)5 17507 00০৬ 6০ ০০::01361 ) 08৫ 3০ 

৫0 206 100 1307 60 086 5০001: 10601 (515880০6) 
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গ্রামের বিবরণ একঘেয়ে হয়ে উঠত। ভ্রমণকাহিনীর জন্য তার আবশ্তকতা 

থাকলেও থাকতে পারে, কিন্ত সংস্কতি-বিজ্ঞানের আলোচনায় তা একেবারে 

অনাবশখীক। গ্রায় ২০০ গ্রামে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করেছি, তার মধ্যে 

প্রায় »০টি গ্রামের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি এবং প্রসঙ্গত প্রায় ৩০ 

গ্রামের কথা উল্লেখ করেছি । অনেক গ্রামের অনেক কথা বলা হয়নি, 

প্রতিপাছ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই বলে। সামান্তীকরণের জন্য 

সমাঁজবিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয় অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট দৃষ্টাস্তের, ৷ “টপিক্যাল” 
কিস্তুষা নত্যের সবটুকু জটিলতা প্রকাশ করতে অক্ষম ।১ এই ধরনের ৭টপিক্যাল" 
ৃষ্টাত্ত হিসেবেই গগ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগের স্থানগুলি নির্বাচন করা হয়েছে । 

এই গ্রামকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের প্রধান উদ্দেন্ট হল, বাঁংলাঁদেশে সাংস্কৃতিক 
রূপায়েণের রীতিবিচার করা । তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার 

অন্তর্গত বিভিন্ন স্থান থেকে ছোট-বড় সাংস্কৃতিক উপকরণ- 

রপারসাংসকাধ।র গুলি সংগ্রহ করে শ্রেণীবদ্ধ করেছি এবং তার ভিতর থেকে 
রূপায়ণের এতিহাসিক গতি ও রীত বিচার করার চেষ্টা 

করেছি । সাংস্কতিক উপকরণের (08160:5-0515 ) সংস্থান ও বিস্তারণ- 

ক্ষেত্রাট (01501585002 ) জরিপ করতে পারলে তার আকরের আভাস 

পাওয়। যায় যেমন, তেমনি তার ধারাঁবাহিক ইতিহাঁস, মিলন-মিশ্রণ, পরিবর্তন- 

বিবর্তন, বিকাশ ও ক্ষয় ইত্যার্দি সম্বদ্ধেও ধারণ। স্পষ্ট হয়। বিভিম্ন উপকরণ 

কি কারণে ক্রমে স্তবকিত হয়েছে (০105621০0৫6 ০015012-0:2£05 ) এক- 

একটি অঞ্চলে এবং তার ফলে অভিনব মিশ্র-সংস্কৃতির (0015::5-0020016য ) 
উদ্ভব হয়েছে, তারও আভাঁন পাওয়া যাঁয়। এই সব মিশ্র-সংস্কৃতির আদাঁন- 

প্রদানে ও উপকরণ-বয়নে এক-একটি সংস্কতি-মগ্ডল ( 0010015-8758 ) গড়ে 

ওঠে। সারা বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের একাধিক সংস্কৃতি-মগ্ডল 

গড়ে উঠেছে। জনসংস্কৃতির এই অনুশীলনরীতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক । খুব 
বেশি হলে, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর! এই রীতি গত মাত্র পচিশ-ত্রিশ বছর 

১. 2.7. 7565515201) : 2281151) 99015] 77180085 (00০203০2051948) 2 “1705 

£606191189801017955,0055021605558810157 ৮5 70860. 012 ৪. 82091] 07320961 ০£ 08:0$- 

০0182 17786815025, 71710) 876 23327060. 60 ৮6 0501681, ৮ট 57151015 ০91)1806 96 

05 90016 06 056 92301109650. 6000৮ 00769556102) 

দৃয৫১১:১390 
8030: 55550 45000 



্ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ধরে অনুসরণ করছেন।১ অন্ধকারে টিল না ছুঁড়ে এবং বাশবনে ভোমকাণ! ন! 

হয়ে, খোঁলা চোখ ও মন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত এই রীতি সম্ধানক্ষেত্রে গ্রয়োগ 
করলে, আর কিছু না হোক, জনসংস্কৃতির বাস্তব রূপ ও গতিধারা অনেক বেশি 
স্পট ও জীবস্ত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের অন্গসন্ধানক্ষেত্র থেকে এরকম কয়েকটি 
ৃষ্টাত্ত উল্লেখ করছি। 
সংস্কৃতির ট্রেট-কমপ্নেক্স-প্যাটান্' সম্পকিত প্রত্যয়গুলির (০০15০203) ব্যাধ্যান 

প্রসঙ্গে দৃষ্াস্তগুলি উল্লেখ করব। “কালচার ট্রে হল সংস্কৃতির প্রত্যেকটি 
মৌল পদার্থ ও উপাদান, যার নানারকমের সমাবেশে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপমণ্ডন 

হয়। যেমন, শীকার, চাষবাস, ঘরবাড়ি, দেবদেবী, দেবালয়, আচার-ব্যবহাঁর, 
প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান। 
ক্রোবের এইজন্য “কালচার-ট্রেটকে 200208009] 06608015 6161006106০: 

0010016, বলেছেন। ম্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি মৌল 
উ বি ওত রদ উপাদানের উত্তব ও বিস্তারণ সন্ধে অহন্ধান করা যায়, 

কিন্তু এই অনুসন্ধানের সার্থকতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে 

হাক্কেঁভিটস বলেন-__10607090108105115 165 056 ৪3 ৪19 190 11) 

১ সমাজবিজ্ঞান ও নবিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থে জনসংস্কৃতির এই আধুনিক অনুশীলনরীতির 
আলোচনা! কর! হয়েছে। অনুসন্ধিৎহ্দের জন্য এখানে কয়েকটিমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্স্থের 
নাম করছি ত ৫১) 018 ভ/155167 2 20817 150. 0916916 (যত গ. 1929) ; ৫২) &, 

[70606 2 400810০1055 (19150017, ৫০186 2৫, 1948) ; (৩) 7:০6961 2170 

01546 70101518010: 09100155 ও 02101081 0২6৮16৬/ 0£ 00106700580 1066171- 

010008 (1952) ; (8) 1$16151116 0. 75615001082 192 ৪00 1919 ৬০:০৪ (ই, তু, 

1948) ; (6) 0 961950100 ; 08 6651175 ০1 0910016 (25115817 3০018, 1946 ) ; 
(৬) 9. 70911705811 21006 10517810158 0৫ 00160:6-0050865 01945) ; &০ 301510761- 

00106015016 0০010815500 00062: 788858 (1944); (৭) ২, 77, 1,016 £ 

0০011016150 500001085 € 2. তু, 1929) 77106 13156025 ০£ (00001081581 

প050 (টব, ডু. 1943 ) 2 ৫) . 2, চি. 15616, 685০1501045 8170 001101049 

(1015901 1926) 7 (৯) 18510 9101765 £ 10756016008] 4£১120020901085 € 

1953); (১০) 5113 005 86565517782 ০5810015 0108082 2 0 215815515৪0 

8151109815095 ০৫ £১000100010981051 9001668, 000 1952 (90810100017 

৬6:820 21655 ), 

জামাদের দ্নেশে এবিষয়ে অধ্যাপক শ্রীনির্সলকুমার বনু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন । 
এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই অনুশীলনরীতি প্রয়োগ করে তিনি যে ফললাভ করেছেন তা তার 
ছুখানি বাংল! বই-_-এহিনু সমাজের গড়ন" (বিশ্বভারতী ), “নবীন ও প্রা্টীন'--এবং ইংরেজী 
5০0100181 2610:9001985 810. 06061 [85৪53 (0365150 ৪৫1000 1953) বইতে 

সংকলিত হয়েছে। রি 
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10361 13 201169016 022]5 €০ 006 15565018869 0৫6 80201511560 

০:09916105  ঢ1:66821105, 1006 005 510815 0৪15 000 2 £:00310108 

০6 6819 00150 1০ 63156 17 01036 161810101991)119 চা100118 & 

প্রীত) ০8160151005 702 056 0৮16০ ০£ 50005, অর্থাৎ সংস্কৃতির 

মৌল উপাদান নিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে 
অনুশীলন করার সময়। যেমন বিবাহ, সৎকার ও সমাধি-প্রথা, দেবালয়- 

স্থাপত্য, বিশেষ দেবদেবীর পুজার্চনা, বিশেষ শিল্পকলার রীতি। কিন্ত 
সংস্কৃতির বূপবিচারে এই ধরনের এক-একটি উপাদানের স্বাতন্ত্রের চেয়ে, 

বহু উপাদানের বিশিষ্ট সমাবেশ-পদ্ধতির ও বিন্তাসরীতির অস্থুশীলনেরই 
সার্থকতা বেশি। মৌল উপাদানের এই বিশিষ্ট সমাবেশ ও বিস্তাসকেই 
সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা 'কালচার-কমপ্রেক্স” বলেছেন। বাংলায় “মিশ্র-সংস্কৃতি' বা 

“য্বগ-সংস্কৃতি” বলা যেতে পারে। বিভিন্ন উপাদানের বিস্তাসের ধরন সর্বত্র 
একরকম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কাছে সেগুলি যে প্রাঁধান্ত-ধারায় 

গৃহীত হয়, এক-একটি “কম্প্লেক্মে মৌল উপাদানের বিন্যাসও হয় সেই ধারায়। 
যেমন ক খ গ ঘ উপাদান ক-খগ-ঘ, ক-গ-খ-ঘ, ক-ঘ-খ-গ, ঘ-খ-গ-ক, 
ঘ-ক-গ-খ ইত্যাদি নানা-ক্রমে (5601618০6) বিন্তস্ত হতে পারে এবং সেই 

ক্রম অনুযায়ী সাংস্কৃতিক মনোভাবের তারতম্য হয়, বিভিন্ন যৌগ-সংস্কাতির 
পার্থক্য ঘটে। বিন্তাসের এই ক্রমটি আবিষ্কার করতে পারলে, সংস্কাতির 

এঁতিহাসিক ধারা ও আঞ্চলিক স্বকীয়তা সম্বন্ধে ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক উপাদান-বিস্তাসের এই ক্রমটি আবিষ্চার করাই 

আমার অনুসন্ধানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এখাঁনে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করছি। 

দক্ষিণবঙে ( চব্বিশপরগণীঁয় ) গ্রাম্য দেবদেবীর সমাবেশ হয়েছে এইভাবে 
দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, পীর সাতবিবি বনবিবি, শাক্তদেবী, শিব-রাঁধাকৃষণ ইত্যাদি। 
ভাগীরতীর পশ্চিমে হাঁওড়া-হছগলী থেকে সমাবেশের প্রাধান্ত-ধারা বদলাতে 

আরম্ভ করেছে। হাঁওড়া-হুগলী পর্বস্ত পঞ্চানন্দ আছেন, কিন্তু দক্ষিণরায় ও 

বনবিবি-সাতবিবির! অস্তঠিত। আরও উত্তরে ও পুবে-পশ্চিমে পঞ্চানন্ন 
প্রায়-অস্তহিত এবং শিব -ন্প্রতিষ্ঠিত। গ্রামে গ্রামে শিবের নতুন প্রতিযোগী 
ধর্মরাজ্ের আবির্ভাব এই অঞ্চল থেকে। শিবধ্মরাজ-অন্তান্ত দেবদেবী, এই 



৪০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

প্রাধান্ত-ক্রম ধীরে ধীরে ধর্মরাজ-শিব ইত্যার্দি ক্রমে পরিণখতিলাঁভ করেছে 

বীরভূম-বিষুপুর-ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলে । ধর্মরাজের সহচরদেরও আঞ্চলিক 
ভেদ আছে, যেমন পঞ্চানন্দের আছে। দক্ষিণবঙ্গে পঞ্চানন্দ বনদেবতা ও 

বনদেবীদের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ও পৃজিত হন, কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে তিনি শিব, কাঁলী 
প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে পৃজ্য। বীরভূম-বিষুপুরে ধর্মরাজ প্রধানত চণ্ডী- 
মনসার সঙ্গে বিরাজ করেন, অন্তর ( ঘাটাল-আরামবাগ ) তার কামিন্তাদের 

বিচিত্র সব নাম আছে।১ বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য দেবদেবীর পুজা-উৎসবের 
এই বিন্যাসক্রম থেকে আনুষঙ্গিক উপাদানগুলিকে বর্জন করলে এক-একটি 

লোঁকোৎসবের ও ধর্মাচারেয় উৎপত্তিকেন্ত্র (90110) ও বিস্তারণক্ষেত্র 

(1150160501) সন্বন্ধে আমর] মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। শ্রধু 

তাই নয়, বিশ্তাসের বিশেষ ক্রমও এঁতিহাঁসিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়, 
কারণ মৌল উপাঁদান-বিন্যাসে এক-একটি যৌগ-সংস্কৃতির উত্তব হয় এঁতিহা্নিক 
ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় । 

আহ্বষঙ্ষিক উপাদান বর্জন করলে দেখা যায়, বনদেবতার পূজা পশ্চিমবঙ্গের 
বনময় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমের “জঙ্গল মহল" থেকে আরম্ভ করে 

দক্ষিণবঙ্গের হুন্দরবন পর্যন্ত । আদিকাল থেকে এইসব বনদেবতাঁর পৃজা- 
উৎসবের সঙ্গে স্থানীয় বনবাসীদের বাস্তব জীবনযাত্রার 

9৭9 গভীর ও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এই সব উৎসব-পার্ধণ 
বা ধ্যানধারণা৷ আর্-বৈদিক আচারতুক্ত নয়। উত্তর ও 

মধ্যভারত ( আধীবর্ত) থেকে ধীরে ধীরে পূর্বভারতে আঁ্ধসংস্কৃতির বিস্তার 
হয়েছে অনেক পরে এবং পূর্বভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে 

এককালে একভাবে হয়নি ।* নানাবিধ তথ্যপ্রমাণ থেকে এবিষয়ে যতটুকু আভাস 

১ গ্রাম প্রদক্দিণ' বিভাগের বিষুপুর, ময়নাপুরঃ বীরভূমের ধর্মপুজা, ঘাটালকেন্দ্রের 
ধর্মরাজ উৎসব প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

২ পূর্বভারতে ও বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে এতিহাসিকর | দীর্ঘকাল ধরে 
আলোচন! করেছেন। এ"সন্বন্ধে প্রানাণ্য ইতিহাস-প্রন্থও অনেক আছে। আমার প্রতিপান্তের 
আলোচনান়্ তার পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক | সাধারণত যে অভিমত এখন 
এঁতিহাসিক মহলে গৃহীত, তারই ভিত্তিতে আমি আলোচনা করেছি। বাংলাদেশে আর্ধসংস্কৃতির 
ক্রমধিস্তার সম্বন্ধে সম্প্রতি উ্দীনেশচন্্র সরকার 43155. ০৫ £১817880 2) 950881) 
(0,83০ ০1. 18, ০, 2 1952) নামে একটি মনোজ প্রবন্ধ লিথেছেন। 



বঙ্গসংস্কতির রূপারণ ৪১ 
টে 

পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, বিদেহ বা মিথিলা! (আধুনিক উত্তর-বিহাঁর) অঞ্চলে 
প্রথম পূর্বভারতের আর্থবনতি গড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে আর্ধ- 

সংস্কৃতির বিকীরণ হয় বাঁন্থদেবের পুণ্ড,বর্ধনে (উত্তরবঙ্গ ) এবং জরাঁসন্ধ রাজার 

মগধদেশে (দক্ষিণবিহার)। পুগ্দেশের ভিতর দিয়ে ভগদত রাঁজার প্রাগ্জ্যোতিষ 
রাজ্যে ( আধুনিক আসাম ) আর্ধসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার ঘটে। পাঁটলিপুত্র থেকে 
( আধুনিক পাটন! ) নন্দবংশ ও মৌর্ধবংশের রাজারা যে বাংলাদেশেও রাজত্ব 
করতেন (খুষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্ষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী ), তার প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণ। ( বেড়া্ঠাপা ) প্রভৃতি অঞ্চল 

থেকে যেসব প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এ-অন্বমান সত্য বলে 

মনে হয়। “এঁতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে (আঃ খুষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী ) উত্তরবঙ্গের 
পুণ্ডজনদের “দন্থ্য” বল! হয়েছে এবং “এতরেয় আরণ্যক" গ্রন্থে বঙ্গ ও বগধ 

(মণ্রধ ) দেশের মানুষকে “অস্থর” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বীকুড়। জেলায় 

এখনও “অস্থর'-স্থচচক একাধিক গ্রামের নাম আছে, যেমন অস্থরগড়, বন- 

অন্থরিয়। ইত্যার্দি। বৈদিক-সাহিত্যের এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, 
খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পুণড, বঙ্গ ও মগধ আর্ধসান্লিধ্য লাভ করলেও, 

আর্ধসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার তখনও এসব অঞ্চলে তেমন হয়নি। 

“বৌধায়ন ধর্মস্ত্রে' (আঃ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-যষ্ঠ শতাবী ) অঙ্গ ও মগধদেশকে 
'সঙ্কীর্ঘযোনি' বা আংশিক আধাঁকৃত বলে অভিহিত কর! হয়েছে, কিন্তু পুণ্ড বঙ্গ 
ও কলিঙ্গদেশ আর্ধবহিভ্ত অঞ্চল বলে উপেক্ষিত হয়েছে। এই সব উক্তি 

থেকে মনে হয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহার প্রদেশ অনেকটা আর্াৃত হলেও, 
বাংলাদেশে ও উড়িস্তায় কেবল আর্ধসংস্পর্শ ঘটেছে, প্রকৃত আধাঁকরণ দীর্ঘকাল 
সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে আবার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে প্রথমে আধাঁকরণ 
আরম হয়েছে, অন্যান্ত অংশে অনেক পরে আর্ধসংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে । 

কেবল “সাহিত্যের নয়, শিলালিপি ও মুদ্রাদির প্রমাণ থেকেও বঙ্গসংস্কতির 

ক্রমিক আধীঁকরণের এই আভান পাওয়া যায়। 
পশ্চিমবঙ্গে, অর্থাৎ সুক্ধ বা রাঢ়দেশে আর্ধসংস্কৃতির বিস্তার থৃষ্টপূর্ব যুগে 

এইভাবে হয়েছিল কিনা, তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি এখনও পাওয়া 
যায়নি। সুপ্রাচীন আর্ধসাহিত্যে পুণ্ড, ও বঙ্গের মতন স্ু্ধ বা রাঢ়দেশের 
নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলালিপি ঘ1 পাওয়! গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে 
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প্রাচীন হল, বাকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের চতুর্থ খৃষ্টাব্বের লিপি। তাতে মনে 

হয়, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গে প্ররূত আর্ধাকরণ আরম্ভ 

হয়েছে। চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্ের জৈন “আচারাঙ্গ হৃত্রে সর্বপ্রথম হুন্ষ ও রাট়ার নাম 
পাওয়া যায় যখন, তখন তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সেখানে বন্যবর্বর 

সংস্কৃতির প্রাধান্ত ছিল। সিংহলী 'মহাবংশ' গ্রস্থেও দেখা যাঁয়, রাঢ়দেশ হুর্গম 

বনাকীর্ণ প্রদ্দেশ ছিল এবং বনময় রাঢের সিংহরাজ। বঙ্গদেশের রাঁজকন্ঠাকে জোর 

করে বিবাহ করে ষে সন্তানের জন্ম দেন, সেই রাজপুত্র রাঢ়দেশের 'শতযোজন 

বিস্তৃত জঙ্গল হাসিল করে গ্রাম বসতি গড়ে তোলেন।১» এই আখ্যানের মধ্যে 

পশ্চিমবঙ্গে আর্ধসংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাঁসটি “রূপকে*র ছদ্মবেশে আত্মগোপন 

করে আছে কি না, ভাববার বিষয়। কেবল আরধর্ধ্ম-সংস্কৃতির নয়, বৌদ্বধর্ম- 
সংস্কৃতিরও প্রসার বাংলাদেশে এই ধারায় হয়েছে বলে এঁতিহাসিকরা অন্ধমান 

করেন, প্রথমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে | প্রায় যষ্ঠ খৃষ্টাব্দ গ্রেকে 
পশ্চিমবঙ্গে আর্ধমংস্কৃতির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার প্রচ্র প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আর্ধসংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গের অনার্ধসংস্কৃতির একটা 

সুদীর্ঘ এতিহ ছিল। তার দিগস্তরেখা আগিপ্রস্তরযুগ পর্যস্ত বিস্তৃত। প্রস্তর- 
যুগের বিভিন্ন পর্বের নানারকমের আয়ুধ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক 
সীমানার মধ্যেও পাওয়া গেছে । মনে হয়, ছোটনাগপুর ও সাওতাল পরগণা 

থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের উচ্চভূমিসীম। পর্যস্ত প্রধানত আদি-অস্টাাল 
(৮:০০০-4এ50৪1190) বা নিষাদজাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য 

প্রতিষ্ঠিত ছিল। শীকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানাস্তরভুক্ত ছিল এই 
সংস্কতি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। 

শীকার ও পণুপালনের এতিহা আজও পশ্চিমবঙ্গের বহু উপজাতির মধ্যে জীবন্ত 
রয়েছে । এমন কি বন্য ফলমূল-সংগ্রহের (০০০-£৪01)০11178) এতিহা পর্যস্ত 

(“মেদিনীপুরের আদিবাসী" প্রবন্ধ ভ্ষ্টব্য )। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের লোধার। 
প্রধানত বন্ত ফলমূল সংগ্রহ করেই জীবনধারণ করত। সাঁওতালরা এখন 
কৃষিজীবী হলেও, শীকার তারা বর্জন করেনি । শীকার-উৎসব তাদের অন্যতম 

উৎসব। বর্ধমানে 'গোপভূম' নামে পরগণ] ছিল, প্রধানত আসানসোল 

১ 11121585812088, 05138 0651 6 7 061£675 01:85818 60107, ০.51754 

২ 'খ্রাম-প্রদক্ষিণ? বিভাগ £ ৪৫১-৪৬০ পৃষ্ঠ! | 
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মহকুমার বনময় অঞ্চল নিয়ে।১ মহেন্ত্ররাজা, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি গোঁপভূমের 

সব বিখ্যাত রাজা। এখন গো-পালন করেন ধারা, তারাই গোপ বলে 

পরিচিত । একদা এর! অন্তান্ত বন্ত পণ্ুও পালন করতেন। গরুর বিশেষ 

মর্ধাদা পরে আর্ধরা দিয়েছেন বলে, এরা কেবল গোঁ-পাঁলক বলে পরিচিত 

হয়েছেন। শুধু তাই নয়। পশুপালন ও রুধিকর্ম ষে প্রায় একই থাদ্যোৎ্পাদন 
(০০৭ 0:০9.3০007) শুরতৃত্ত, তাও অনেকের মতন, এরাও জানেন না। 

তাই কষিকর্মী ধারা তারা “সদগোঁপ” এবং পণুপালকর! “গোপ” বলে 
পরিচিত। বন্ধ পশুর ম্বভাব দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ করে, তাকে পোষ মানিয়ে, 
তাঁর বংশবৃদ্ধি (6:56108) করার কৌশল উদ্ভাবন কর! ( ছুধ, মাংস প্রভৃতি 

খাছা উৎপাদনের জন্য ) সভ্যতার ইতিহাসে কৃষিকর্মের তুলনায় কম যুগাস্তকারী 
ঘটনা নয়। মর্যাদা দুয়েরই সমান। কিন্তু কৃষিকর্মের উন্নত মর্ধাদা আর্য- 

সংকতির দান। ক্ষত্রিয়ত্বের মর্ধাদা-চেতনাও আরধবর্ণবৈষম্যের প্রভাব। 
সমাজের উপরতলার এই বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব সমাজের অন্যান্য স্তরেও বিস্তৃত 

হয়েছে । বোঝা যায় সদগোপ, পৌও ক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিস্ত প্রভৃতি বাংলার 
স্প্রাচীন জনগোষ্ঠী এই বর্ণকৌলীন্তকে স্বভাবতই স্বীকার করতে চাননি । তাদের 
সুদীর্ঘ সাংস্কতিক এঁতিহাবোধও প্রবল ছিল, তাই আর্ধসংস্কৃতির পরবর্তী 
প্রাধান্তের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছেন এবং অবশেষে তার নিম্পতি করেছেন 
সেই পেশাগত বর্ণ বৈষম্যের বিষ নিজেদের মধ্যে সধশারিত করে। কৃষিকর্মের ও 

ক্ষত্রিয়ত্বের উন্নত মর্ধাদ| মেনে নিয়ে তারা নিজেদের মধ বিভেদ স্থটি করেছেন। 

কিন্তু দীর্ঘকালের এঁতিহ বা সংস্কার যে বহিরারোপিত নব্যসংক্কারের চাপে 
সহজে লুঠ হয় না, তার প্রমাণ সকল জাতির আচার-অনুষ্ঠান থেকে আজও 
পাওয়া যায়। গোপভূমের অন্তর্গত অমরাগড়ের মহেন্দ্রাজার বংশবিবরণ 

স্থানীয় কবির 'শিবাখ্যা-কিস্কর” কাব্যে এইভাবে বর্ণনা কর] হয়েছে ঃ 

শোন মহারাজ শোন দিয়া মন 

কহি মহেন্দ্র বংশ বিবরণ, 
পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার 

ভশ্গুপদ নাম জানে সর্বজন, 
তন্দুকে তাহারে করিল পালন ।"". 

5 স্রাম-্রক্ষিণ বিভাগে £জমরাগড়? প্রবন্ধ ভ্রষ্টধ্য (২৯ ৪-২৯৯ পৃষ্ঠা )। 



৪৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

জাতীয় প্রকৃতি লুকাঁবার নয়, 

শৈশবে সে শিশু নির্ডয় হৃদয়, 

মৃগয়া করিত শ্বাপদ বধিত 
বনের বরাহ করিয়া বিজয় :* | 

স্থানীয় কবি অমরাগড়ের সদ্গোপ-রাজবংশের , বংশধরদের মুখে তাদের 
এতিহের কথ! শুনেই এই কাব্য রচনা করেছিলেন। সমস্ত বিবরণের মধ্যে 
“পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার" ঠিকই যোগ করা হয়েছে । নিজেদের এঁতিহ্ 
ত্যাগ করে আর্ধদের ক্ষত্রিয়ত্বের মর্ধাদালাভের এই প্রচেষ্টা "ইনফিরিয়রিটি- 

কম্প্লেক্সের' প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু জাতীয় প্ররুতি লুকাঁবার নয়' 
বলে যে বর্ণনা আছে, তা থেকে গোপভূম অঞ্চলে পশুপালকদের প্রাধান্যেরই 

ইঙ্গিত পাঁওয়া যাঁয়। রাজবংশের একজন প্রবীণ বংশধর আমাকে কথা প্রসঙ্গে 

বলেছিলেন যে ভন্গুক মরলে তাঁদের অশৌচ পালন করতে হত। এক-একটি 
মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান বা “কালচার-ট্রেট, কিভাবে পরিবর্তিত যৌগ- 
সংস্কৃতির বা “কালচার-কমৃপ্রেক্সেরঁ মধ্যে উদ্বৃত্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে, এট 
তার একটি উল্লেখনীয় দৃষ্টান্ত । বোঝা! যায়, ভন্গুক ছিল পালিত পশুদের মধ্যে 
অন্যতম, এবং পশ্চিমবঙ্গের পশুপালকর্দের একটি শাখার বা ক্ল্যানের “টোটেমও” 

ছিল ভন্লুক। স্থতরাং খাছাসংগ্রহ ও খাগ্-উৎপাদন-পর্বের নানান্তরভূক্ত 
জনগোষ্ঠীর ষে বাস ছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং ভাদের দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক এঁতিহা 
ছিল, একথা অস্বীকার যায় না। জৈন ও সিংহলী গ্রন্থের রাঁদেশ-বিবরণ 

এই দৃষ্টিতে বিচার্য। 

আর্ধসংস্কতির প্রসার পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হবার পরেও সর্বত্র সমান 

ব্যাপকভাবে হয়নি। বড় বড় বনময় অঞ্চলগুলি (যেমন বাকুড়া-বিষুপুর, 

বীরভূম, উত্তর মেদিনীপুর, ঝাঁড়গ্রাম, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা ইত্যাদি ) কতকট। 
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন ছিল। স্থানীয় জনগোষীপতিরা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব 

করতেন। উপরের সিংহাসন-বদল হুলে তারা নামমাত্র আহ্গত্য-ব্দল 

করতেন। হিন্দুযুগ ছাড়িয়ে মুসলমানযুগে, এমনকি বুটিশযুগের প্রথম পর্ব পর্বস্ত 
এই বিচ্ছিন্নতা প্রায় অঙ্ষু্ন ছিল। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে অনার্ধ-সংস্কৃতির প্রচুর 

উদ্বৃত্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এবং কয়েকটি অঞ্চলে তার প্রাঁধান্যও 
অন্গভব করা যায়। চণ্ডী ভৈরব কুদ্রা। বড়ম প্রভৃতি নানারকমের বনদেবতার 
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উৎসবের প্রচলন তাই আজও এই সব অঞ্চলে বেশি ।১ 'বাগগীরাজা' “গোপরাজা? 

প্রভৃতির কিংবাস্তীর প্রাচূর্যও পশ্চিমবঙ্গে লক্ষণীয়। 
এই ধরনের ছুটি নিদর্শনের কথা৷ বলব, ছুটিই অনার্ধযুগের উদ্বৃত নিদর্শন-_ 

রত্তস্ত ও সয়লা উৎসব। “সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে” এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা 
করেছি। এখানে আরও কয়েকটি কথা বলব। “বীরন্তস্ত' 

বীরস্তত্ত-মেনহির 
ওশিবলি্ল . যে 'মেগাঁলিখিক' ব৷ প্রস্তর-স্থতিন্তস্তযুগের নিদর্শন, তাতে 

সন্দেহের অবকাশ নেই। একদ! নিষাদ-জাতির কোন- 
খকোন শাখার মধ্যে এই স্তসাচাবের প্রচলন ছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ সমাট 
অশোকের শাসনন্তস্ত সম্বন্ধে বলেছেন যে অশোকপূর্ব যুগেও এই প্রন্তরস্তস্ত 

স্থাপনের প্রথা ছিল এবং স্তস্তশীর্ষে জীবজন্তর মত্ত প্রতিষ্ঠিত হত। পরবর্তা- 
কালের বিষ্ুর গরুড়ধবজ, মকরধ্বজ এবং শিবের বৃষধ্বজ, এই প্রথারই প্রকাশ 
ছাড়া কিছু নয়। পারস্যদেশে অশোক-প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তভের প্রেরণা খুঁজতে 

যাওয়৷ অর্থহীন। এ-দেশের বৃক্ষপূজা ও জন্তপূজাই ক্রমে, রমাপ্রসাদের মতে, 
জন্তশীর্য স্তভাঁচারে পরিণত হয়েছে £ * 
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1176 20105 02 00210 11701020255 00826 5001) 70111815 ড/০1:০ 
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[106 ০016 ০06 006 01115215 01:0৮7860 05 30019 6150155 785 

৪ড100170]9 21) 21০10061906 06 0106 01810010152 161151017 0:£ 7950210 
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রমাপ্রসাদ চন্দ বৃক্ষপূজা ও জন্তপূজার কথা বলেছেন এবং এই আদিম 
ধমাচারের সঙ্গে স্তত্তপুজার সম্পর্কের কথা উদ্লেখ করেছেন। তার ইঙ্গিত খুবই 

১ 'খ্রাম-্প্রদক্ষিণ” বিভাগ, ৭৪-৯৪, ৯৯১০৪, ১২৩-১২৮১ ১৮৯-২০৯১ ৩২৭-৩৩২) ৩৩৩৮৩৫৩) 

৩৫৯-৩৬৩, ৪৫১-৪৬* পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। “সাংস্কৃতিক প্রনঙ্গ' বিভাগে “বনদেবতা” ও “রঙ্কিণী' ভ্রষটব্য। 
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৪৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

গুরুতপূর্ণ। কিন্তু বৃক্ষপৃজার সঙ্গে তিনি যদি মেগাঁলিখিক গোরস্থানের 
স্তভাঁচারের কথা উল্লেখ করতেন, তাহলে শিলান্তত্পূজা-প্রথার কৌলিক সম্পর্ক 
আরও প্রত্যক্ষভাবে জানা যেত। প্রাগৈতিহাঁনিক অনার্ধ স্তত্তপূজা! ও 
স্পপৃজা, বৃক্ষপূজা ও জন্তপ্জা বৌদ্ধযুগেও গৃহীত ও প্রচলিত হয়েছির্দ। 
মেগালিথিক সংস্কৃতির শিলাস্তসপৃজ। ক্রমে অনার্য শিব-রুদ্রদেবতার প্রতীক- 
পূজায় পরিণত হয়েছে এবং তা থেকেই মনে হয় অনাদিলিঙ্গ শিবপৃজার 
প্রবর্তন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিবের সঙ্গে শ্বশান-মশানের সাহচর্ধযের পৌরাণিক 
কাহিনীর গভীর তাৎপর্য আছে কি না চিস্তা করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে 
'অনার্দিলিঙ্গ শিবের আবির্তাকের সঙ্গে গোপদের প্রায়-অবিচ্ছেষ্য সম্পর্ক থেকে 

অনুমান করা যায়, কিভাবে আর্ধাকুত শিব পরবর্তীকালে পশুপালক ও অন্ান্ত 
অনার্ধসমাজে গ্রবেশলাভ করেছিলেন । 

সয়লা উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব। বন্ধুত্ব হল দুজন বা তারও বেশি অক্ত্রানা 

ও অনাত্বীয় ব্যক্তির মনোবন্ধন। এ-বন্ধন সামাজিক বন্ধনও, কারণ বন্ধুর 
সামাজিক কর্তব্য আছে, কর্তব্যপাঁলনের নৈতিক বাধ্যতাও আছে । সমাজ- 

বিজ্ঞানীরা এই বন্ধুত্বকে সামাজিক জীবনের অন্ততম আদি- 
7 সংগঠন বা হন্হ্রিটিউশন' বলে মনে করেন। সম্প্রতি 

সমাজিক “বন্ধু হাস্বেণভিট্স পশ্চিম-আফ্রিকার ডাহোমি (1091)0105) 

প্রদেশে এই বন্ধুত্বের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে যেসব তথ্য 

উদ্ঘাটন করেছেন, তাতে মানবসমাজের ক্রমবিকাশে বন্ধুত্বের দান সম্পর্কে 
পূর্বধারণা অনেক বদলে গেছে । সাধারণত সমাঁজবিজ্ঞানীরা এতদিন বন্ধুত্বের 
তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে এসেছেন বলা চলে-_%1170 10705 £017080061)691 ০৫ 
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বন্ধুত্বকে সামাজিক “ইনগ্রিটিউশন” বলে মনে করেননি । কিন্তু প্রাচীনতম 

সমাজ-সংগঠনের মধ্যে বন্ধুত্ব অন্ততম এবং সামাজিক বন্ধনের মধ্যে ( বৈবাহিক, 
কৌলিক প্রভৃতি ) বন্ধুত্বের বন্ধন আদিমতম। আমাদের দেশের রাখীবন্ধন 
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বঙ্গসংস্কৃতিয় রূপণয়ণ ৪৭ 

উৎসবের মধ্যে এবং সই-পাঁতানো, মিতা-পাতানে৷ প্রভৃতি প্রথার মধ্যে এই 
প্রাচীন বন্ধুত্ব-উৎসরের স্মৃতি সেদিন পর্যস্ত জাগরূক ছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে ( ঘাটাল-আরামবাগ কেন্দ্র করে) এই উৎসবের 
আল্গুষ্ঠানিক ও লৌকিক রূপ এখনও অনেকটা বজায় আছে। স্থানীয় লোকের 
কাছে আজ তার কোন তাৎপর্য না থাকলেও, সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এই 
লোৌকোৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য গভীর। প্রধানত ভৌগোলিক 
বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতার জন্তই এই ধরনের 

'শকটি প্রাচীন মৌলিক উৎসবের উদ্বর্তন সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। 
প্রত্যেক মৌলিক উপাদানের শ্বাতন্ত্র এক-একটি যৌগ-সংস্কৃতির বিশ্যাসের 
মধ্যে পরিবতিত হয়। এক-একটি “কালচার-কম্প্রেক্সের' বিশিষ্ট বিশ্তাসের 
মধ্যে প্রত্যেক ট্রে্-এর ঝা উপাদানের একট বিশেষ তাৎপর্য থাকে । একটি 

“কমপ্লেক্স” থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য 'কমৃপ্লেক্প' যখন 
সাংস্কাতিক উপাদানের কোন 'ট্রেট গ্রন্থিত ও বিত্তস্ত হয়, তখন সেই ট্রেট-এর 

তাৎপর্য-বদল ্ 
তাৎপধও বদলে যায়, অনেকট! অজ্ঞাতসারে । রাসায়নিক 

“কম্পাউণ্ডের' সঙ্গে কতকটা এই যৌগ-সংস্কাতির তুলনা করা চলে। ক-খ-গ 
কম্প্নেক্সে খ-এর ষে তাৎপর্য থাকে, চ-খ-ট কম্প্রেক্সে সেই একই খ-এর আর 

সেই তাৎপর্য থাকে না। বিভিন্ন মিশ্র-সংস্কৃতির বিন্যাসে এক-একটি মৌলিক 
সাংস্কৃতিক উপাদ্দানের এই তাৎ্পর্ধ-বদলের অনেক উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গের 

সংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে দেওয়! ঘায়। 
নরবলি বা উৎসর্গ-প্রথা (01091) 980150০€) একটি স্থপ্রাচীন আদিম 

প্রথা । নিষাদ ও কিরাত (17,90-1407£01019) জাতির সংস্কৃতিতে এই প্রথার 

গতীর তাৎপর্য ছিল। বিজয়োৎসব ও নাঁনারকমের কামনা-উৎসবের অঙ্গ ছিল 

নরবলি ও নরমুণনৃত্য ( শবর, নাগ! প্রভৃতি জাতির মধ্যে কিছুদিন আগেও 
প্রচলিত ছিল )। আর্ধদের মধ্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণশ্রেণী এই প্রথা "অধর্ম' বলে 

নিন্দা করলেও, ক্ষত্রিয় রাজারা দীর্ঘকাল এই প্রথা পাঁলন করেছেন। বৈদিক 

সাহিত্যে ও মহাভারতে তার অনেক উপাখ্যান-উদ্বাহরণ আছে ।১ ক্রমে এই 
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৪৮ , পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

প্রথা আর্ধীকৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন মিশ্র-সংস্কৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে তার তাৎপর্যও? 

বদলে গেছে। যে কোন হিন্দু শাক্ত দেবীর উৎসবে (যেমন দুর্গোৎসব, 

কালীপৃজা ইত্যাদি ) বলিদান অন্যতম অনুষ্ঠান। দীর্ঘকাল ধরে, একশতাৰী 
আগে পর্যস্ত (যেমন রঙ্ষিণী দেবীর পুজায়) বিচ্ছিন্ন নরবলিপ্রথা প্রচর্জিত 
ছিল। ক্রমে নরবলির বদলে পশুপক্ষীর বলি প্রবর্তিত হয়েছে । বৈষবধর্মের 
প্রভাবে তার বদলে শাকসবজী ফলমূল বলিদানের প্রথা প্রচলিত হয়েছে 
আরও পরে। বলিদানপ্রথা, এমন কি নরবলিপ্রথা পর্যস্ত প্রতীকাকারে 

(মাটির পুতুল ) আজও উদ্বৃত্ত রয়েছে। কিন্তু মৌলিক প্রথার আসল তাৎপধ 
প্রায়-অস্তহিত। ভিন্ন কাঁলচাঁর-কম্প্রেক্সে একই উপাদানের এইভাবে তাৎপর্য- 

বদল হতে থাকে । 

তন্ত্রাচার ও তান্ত্রিক সংস্কৃতি আর একটি দৃষ্টান্ত। তন্ত্রের অধিকাংশ আচার- 

অনুষ্ঠানই আদিম ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। জাছুবিদ্ভা বা শবরীবিদ্যা, মুরণ- 
উচাটন-বশীকরণ ইত্যাদির আদিম মাঁনবসমাজে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 

তাৎপর্য ছিল, পরবর্তাঁ বৌদ্ধতন্ত্রে বা হিন্দুতন্ত্রে ঠিক তা ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দু- 
তন্ত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন কালচার কমপ্লেক্সে আদিম সমাজের এই সব ধর্মকর্ম ও 
ধ্যানধারণা গ্রস্থিত হয়ে পরিবতিত হয়েছে । জীবন ও সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 

যোগস্ুত্র থেকে ছিন্ন হয়ে এই সব উপাদান ক্রমে যান্ত্রিক আচার-অভ্যাসে 

পরিণত হয়েছে'। তার ফলে ব্যভিচার ও অবনতি ঘটেছে। এই দৃষ্টান্ত 
থেকে সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি 'স্থত্র আবিষ্কার করা যায়। জীবন ও 

সমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছন্ন হলে মৌলিক সাংস্কৃতিক আচার ক্রমে 
অনাচার ও ব্যভিচারে পরিণত হয়, অস্তৃত হবার সম্ভাবনা থাকে । আমাদের 

দেশের তন্ত্রাচার তার অন্যতম দৃষ্টান্ত । ূ 
নরমুণ্ডনৃত্য ও অন্ততম আদিম ধর্মাহুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান পরে ধর্মঠাকুরের 

ও শিবের গাঁজনোৎসবের অঙ্গ হয়েছে । ধর্মঠাকুর রাট়ের অন্যতম গ্রামদেবতা 
এবং 'গাজন' (গ1- গ্রাম, জন- জনসাধারণ ) গ্রামের জনসাধারণের উৎসব» 

ধর্মের গাজন গ্রামদেবতার লোকোঁংসব। ধর্মঠাকুরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র 
লোবধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে । তার সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধ্মেরও অনেক উপাদান 

১১৮২৯ সালে রামকমল সেন এসিয়াটিক সোসাইটিতে গড়কের গাজন' সম্বপ্ধে একটি নিবন্ধ 
পাঠ কর্েন। তাতে গ।জন' শবের তিনি এই ব্যাখ্যা! করেছেন (0, 2" 3. ০]. 2, 1893)। 
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মিশেছে । ধর্মঠাকুরের্ ধ্যানধারণায় বৌদ্ধধর্মের গ্রভাৰ অনস্বীকার্য । ধর্মঠাকুরের 
সঙ্গে বৌদ্বমৃতিপূজ! ও স্ত.প-প্রতীকপূজা রাঢ়ের একাধিক স্থানে দেখেছি । 
কূর্ম-গ্রতীকও কোন নিষাদ-জাতির কৃর্ম-টোটেমের চিন্ধ বলে মনে হয়। বিষুঃর 
পৌরাণিক অবতার বলে কর্মের, ব্যাখ্যা করার আগে ভাবা উচিত, এই 
অবতার-কল্পনারই (মৎস, কৃর্ম, বরাহ ইত্যাদি) বা উৎস কোথায়? পুরাঁণকারদের 
এই কর্নার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? টোটেম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক 

' বিপুল জনগোণ্রীর মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য নয় কি? রাঢ়দেশে টোটেম-সংস্কৃতির 
ধারক ও বাহক বনু জনগোঠীর বাস ছিল । পশ্চিমবঙ্গের “বাঘ+, “হাতি”, “ঘোড়া, 
ইত্যাদি কৌলিক উপাধি আজও তার সাক্ষী। এই সব জাতি আর্ধসংস্কৃতির 
প্রত্যক্ষ সংযোগ ও-প্রভাব-বহিভূর্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাদের 
উপর পড় স্বাভাবিক। হিন্দুধর্মের প্রভাব থেকেও পরে তাঁরা একেবারে 

মুক্ত”হয়নি। এই সব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সময়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রাম- 
দেবতারূপে রূপাঁয়িত হয়েছেন। তার গ্রাম্য জনোত্সবের নাম হয়েছে গাজন । 

ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই "গাজনকে' শৈব উৎদবে পরিণত করেছেন। 
শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবত। হয়েছেন বলে ধর্মের গাঁজন সহজে শিবের গাজনে 
পরিণত হয়েছে। 

গ্রামদেবতার সঙ্গে গ্রামদেবী থাকতেন, পুরুষ-দেবতার সঙ্গে একজন 
স্্রীদেবতা। রাঢ়ের গ্রামদেবতা ধর্মের সঙ্গে থাকতেন তার কামিম্তা। 
কামিন্তাদের নানারকমের নাম আছে। এই কামিন্তারাই ক্রমে শক্ত ও তান্ত্রিক 
ধর্মের প্রভাবে গ্রামদেবতা কালী হয়েছেন মনে হয়। তার সুন্দর আভাস 

পাওয়! যায় মুশিদ!বাঁদ ও বীরভূমের সংযোগ-স্থল থেকে । বীরভূমের কীর্ণাহার- 
লাভপুর অঞ্চলে একাধিক গ্রামে হাড়ি-ডোম পূজিত বিখ্যাত সব “কালী” 

আছেন। এঅঞচলে ধর্মপন্থী ও তানত্রিকদের প্রাধান্ত ও মিশ্রণ খুব বেশি। 
কীর্ণাহার থেকে মাইল ছুই দুরে বেণেপাড়ায় এক বিখ্যাত কাঁলী আছেন, 
মেবায়েৎ ডোম। মুশিদাবাদের কান্দী মহকুমা ও বীরভূমের প্রায় শতাধিক 

গ্রাম জুড়ে এই “বেণেপাড়ার কালী” প্রামদেবতারূপে বিরাজ করেন। পাণ- 
পাড়ায় এক কালী জাছেন, সেবায়েৎ হাঁড়ি। কাঁলকেপুরের কালীর দেয়াশী 

ভোম। কীর্ণাহারের গ্রামদেবতা ভত্রকাঙ্গী। লাভপুর তো ফুল্লরাদেবীর 

তান্ত্রিক পীঠঃস্থান বলে খ্যাত। বোঝা যায়, রাঁঢ়ের এই অফলে ধর্ম নিরঞন- 
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পন্থীদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু তাস্ত্রিকদ্দের বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছিল। 

গ্রামদেবতার! তার সাক্ষী হয়ে রয়েছেন এবং শিলালিপি বা তাঅশাঁননের 
সাক্ষীর চেয়ে তাদের সাক্ষী কম নির্ভরযোগ্য নয়। 

নরমুণ্ডনৃত্য বা মড়াখেলা ধর্মের গাঁজনের অঙ্গ ছিল রাঢ়দেশে। এই 

নিষাদাচার সহজেই রাটঢ়ের জনসাধারণ কর্তৃক ধর্মদেবতাঁর উৎসবে গৃহীত 
হয়েছিল। মুশিদাবাদের কান্দী মহকুমার অনেক স্থানে, বর্ধমানের একাধিক 
স্থানে, ধর্মঠাকুরের উৎসবে মৃতের পচা-গলা নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্যগীত হত. 
“কালিকার পাতারা' নৃত্য করত, কাল্্কে-পাতারি মাচ বলা হত। এই উৎসব 
সম্বন্ধে রামেন্দ্রহুন্দর ত্রিবেদী প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের বিবরণের মধ্যে লিখেছেন ঃ 
"কালিকার পাতার! আস্ত মড়া-_মনুস্তের শবদেহ--অনেক সময় গলিত শব-_- 

আনিয়া! মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় ও ঢাকের বাগ্ধ ও ধৃপের ধৌয়৷ সহ 
বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে। পূর্বে শব সংগ্রহ করিয়া রাখিতে 
হয়, গলিত দুর্গন্ধ শব হইলেই বিশেষ বাহাছরি, অভাবে গোটাকতক শুকনা 

সাথা। শ্রশানবাপী মহাদেবের কালাগিরুত্রমৃত্ির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান 
সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্ধত্বে সংশয় নাই।”১ কান্দীর রুদ্রেদেবের 
গাজনে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়। কান্দীতে বুদ্ধমৃতি কুত্রদেব বলে পুজিত হুন 
এবং কান্দী অঞ্চলের ধর্মের গাজনের নরমুণ্ডনৃত্য রুদ্রের গাজনেও অনুষ্ঠিত হয়। 

বর্ধমানের কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর শিবের গাজনে এই নরমুণ্ডনৃত্য হয়। 
এই অনার্ধ অনুষ্ঠানের আসল তাৎপর্য বহুকাল লোঁপ পেয়েছে এবং ধর্মের গাজন 

থেকে শিবের গাজনে গৃহীত হয়ে ক্রমেই তার বাহ্ বীভৎসতা বেড়েছে মাত্র। 

সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা স্থানীয় শিল্পকলার 

রীতি ও ভঙ্গি-স্বাতন্ত্রের বিচার করতে পারি। বিশেষ সামাজিক-অর্থ নৈতিক 

নিলি ও মানপিক পরিবেশে, বিশেষ ধ্যান ধারণা ও আদর্শের 

রীতিবিগার প্রেরণায় শিল্পকলার বৈচিত্রের বিকাশ হয়। সেই পরিবেশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না 

থাকলে, কিভাবে শিল্পকলার ক্রমাবনতি ঘটে, সে নন্বদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের 

১ রামেম্্রহন্দর ত্রিবেদী প্গ্রামদেধতা” প্রবন্ধে মুপিদাবাদের (কান্দীর) এই উৎসবের 
চমথকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ( সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ সন, ১ম সংখা )। 
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চিত্রকরদের পটশিল্প ও বাঁকুড়া-বিষুপুরের মৃতশিল্পপ্রসঙ্গে আলোচন! করেছি।১ 
এখানে কলারীতি বা“আর্ট-্টাইল' সন্বদ্ধে কিছু বলব। ঝাড়গ্রামের সাঁওতাল- 
প্রধান এলাক! থেকে বিষ্ুপুর-আরামবাগ পর্বস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকাংশ গ্রাম- 
দেবতার স্থানে ঘেসব পোড়ামাটির হাঁতিঘোড়ার মৃ্তি দেখা যায়, স্থানীয় মৃৎশিল্পী 
কুস্তকাররা সেগুলি তৈরি করেন। এই সব হাতি-ঘোড়ার গড়ন লক্ষ করলে 
(৫১নং প্লেট দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, বাস্তব বা! “রিয়ালিহ্িক* গড়ন থেকে ক্রমেই 

যেন একটা ভঙ্গিপ্রধান অবাস্তব গড়নের দিকে এই মৃৎশিল্পের অগ্রগতি 
হয়েছে। ঝাড়গ্রামের অন্ত অঞ্চলের হাতি-ঘোড়া “সলিড? ও অনেকট। 

বাস্তব ( প্লেট ৫১, প্রথম চিত্র )। ঝাঁড়গ্রামেরই উন্নত গ্রামাঞ্চলের হাঁতি-ঘোড়। 

ভঙ্গিপ্রধান বিশেষ রূপ ধারণ করেছে এবং তাঁরই পরিণতি হয়েছে বিষণপুর- 

পাঁচমুড়োর ফাঁপা! বৃত্তাকাঁর গড়নে। তাহলে কি শিল্পকলার রীতিবিকাঁশের 
স্বাঙাবিক ঝোঁক, বাস্তব-চিত্রণ (0২০৪1159) থেকে প্রতীকী-চিজ্রণের (552০০০- 

11500) দিকে? প্ররতি আগে, প্রতীক পরে? বাস্তবত৷ আগে, ভঙ্গিপ্রধাম 

ত্বাতন্ত্য পরে? না ছুয়েরই যুগপৎ বিকাশ হয়েছে? 

কলারসিকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে এবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । তর্কের 

শেষ হয়নি আজও। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এবিষয়ে প্রত্যক্ষ গবেষণা 

করেছেন ধারা, তাদের মধ্যে হ্যাডন, বাফুর, বোয়াঁস প্রভৃতির নাঁম উল্লেখনীয় । 

হ্যাডন ত্ত,পীক্কত শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করে, তাদের ক্রমবিকাশ ও 
ক্রমাবনতির ধারা অনুসন্ধান করে, এবিষয়ে মন্তব্য করেছেন ঘে কলারীতির 

বিকাঁশের ধারা হল বাস্তবতা থেকে প্রতীকের দিকে, 160195615 010181 

রূপায়ণ থেকে 4০015$61761015911560; ভঙ্গি ও রীতিপ্রাধান্সের দিকে । তিনি 

বলেছেন :২ 

[106 5856 001 06 21015015 63016951018 ০৬০৪ 105 0110) 0০ 

:6811510 ; 012 1601:5561068010173 ০16 1006810900০ 06 1166-17106, 

9:0০ 508£956 1281 ০901650 7 0286 0095 2025 1706 1)856 ০6618 

১ 'গ্রাম-গ্রদক্ষিণ' বিভাগের বিধরণ ছাড়াও, "সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ” বিভাগে এবিবয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। লোকধর্ম ও শিল্পকলা” 'দশাবতার তান”, “পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর' প্রভৃতি 
প্রবন্ধ প্রষ্টবা। 

২ &০ 0, 75440: 7৮০01001028 17 4১৮ (700207, 2914), ০.৭) এই প্রসঙ্গে 
এন, 99140আ-এয় 176 ি০156107 0£060:80৩ 42৮ (05000009 1895) ভ্রইব্য। 
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80 দা ০106 €০ 00০ 809005 0£ 106898615 ০৫ 05 8:08 

0:00 026 01250168111 0৫ 1015 1008661815, 0262 0০012, 06 

0658 আ৪5৪ ৪০৮০৫ 01১02 05 50150821016 200 1:6301:2118105 

601063 /18101) £8৮০ 10 5০ 60 506210, ৪1 10011009110 ০0: যে 

০৬8, [2 01১6 £626 00910115০0৫ :2012521)0900193 006 11667 

10150015181 165 60015500008 ড221005 58865 2150] 16 

58০6০16৫ 001) 00 1১5526৫01 5675111 ; 10 50105 98565, 006 
(০ 

1501252170861012 528560. ৮০ 7০০-11) 18০0 16 0160. 

হ্যাডনের এই মত বোয়াস্, হাস্কেঠভিট্ুস প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা আংশিক 
সত্য বলেছেন। আংশিক সত্য হলেও, হ্যাডনের এই স্ুত্রটি এত বেশি 

তথ্যনির্ভর যে সহজে তা খগ্ুনীয় নয়। কিন্ত অন্তান্ত আরও অনেক আদিম 

জাতির ( ঘ! হ্যাডন দেখেননি) শিল্পকলার মধ্যে প্রথম থেকে প্রতীকী রূপাযুণের 

এমন প্রাধান্ত দেখা যায় ষে_-কলারীতির বিকাশের ধার! সম্বন্ধে সঠিকভাবে 
কিছু নির্দেশ কর! যায় না। আদিম-শিক্পীর দৃষ্টিতেও এক-একটি প্রত্যক্ষ বন্তর 
বিশেষ কোন অংশ এমনভাবে কল্পনামপ্ডিত হয়ে ওঠে যে সেই বিশেষ অংশের 

রূপায়ণই তার কাছে সূৃত্য বলে প্রতিভাত হয় এবং তাই থেকে প্রতীকী 

শিল্পের বিকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাঁটির হাঁতি-ঘোড়া প্রসঙ্গেও এ-উক্তি 
প্রযোজ্য । বড় বড় হাতি-ঘোড়। ছাড়া হ্ষুদ্রাকার মাটির হাতি-ঘোড়াগুলি 
লবই প্রায় প্রতীকী রূপায়ণের নমুনা । কাঠের রঙিন পুতুল ও পোড়ামাটির 
পুতুলের ক্ষেত্রেও একথা সত্য, কিন্তু কৃষ্ণনগরের ( নদীয়! ) মৃৎশিল্প প্রধানত 
46016961768 01008] বাস্তবধর্মী। স্থতরাং অঞ্চলভেদে রীতিভেদ আছে। 

একট নির্দিষ্ট বাধাধর1 ছক্ ধরে কলারীতির যান্ত্রিক বিকাঁশ হয়নি । আঞ্চলিক 
সামা্িক-মানসিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য তার মধ্যে বৈচিত্র্যের বিকাশ 
সম্ভব হয়েছে। 

অর্থ নৈতিক-সামাঁজিক, প্রাকৃতিক বা নৈতিক-মানসিক পরিবেশের পরিবর্তনের 

জন্য শিল্পকলার ক্রমাবনতি ও:বিলুপ্তি ঘটতে পারে ।১ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলার 

১ ৬.7, [ 21561:9 : ৮06 0159017658151765 01 08660] 25015 52066 1 

১০৪5০১০1045 80. 60510010851 (1,08৫92 1926), 
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ক্ষেত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। যেমন দেবালয়-স্থাপত্যের বিকাশ 
হয়েছিল বিশেষ একটি, সাংস্কাতিক পরিবেশে । বাচ়ের ুত্রধর ও গৃহশিল্পীরাই 

'যনে হয়, দো-চালা চার-চালা আট-চাঁলা! গড়নের ইটের 
শিল্পকলার বিকাশ 

৭ ও অবনতি বাংল! মন্দিরের রূপ দিয়েছিলেন। বাঁকা-চাল খড়ের মাটির 
ঘরের প্রায় হুবহু অনুকরণে বাংল! মন্দির গড়ে উঠেছে। 

যতরকমের বাঁকাচালের খড়ো ঘর পশ্চিমবজে দেখা যায় (একতালা, 

দোতাল! ), ততরকমের বীকাচালের ইটের মন্দিরও পাওয়া বায় ( প্লেট ৫৪ 
দ্রষ্টব্য )। মনুষ্যালয়ের সঙ্গে দেবালয়ের আতস্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন 

পশ্চিমবঙ্গের সুত্রধর-শিল্পীরা। দেবতার সঙ্গে মানুষের পারিবারিক আত্মীয়তার 

নিদর্শন হল বাংলা মন্দির। দেবতাকে “সম্রাট মনে করে, প্রাসাদতুল্য 
মন্দিরে তার অধিষ্ঠানের কথা বাংলার শিন্নীর। কল্পনা করেন নি। পশ্চিমবজের 
বাকা-চালের গৃহের গড়ন ও বিস্তারণ থেকে মনে হয়, রাঁটদেশের কেন্্ুস্থল 
থেকেই বাংলার এই বিশিষ্ট দেবালয়-স্থাপত্যের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল। 

প্রথমে হয়ত কাঠের ও খড়ের ঘরই দেবালয় ছিল, যেমন গ্রামে গ্রামে এখনও 

অনেক আছে। পরে ইটের গড়নে তাকে রূপাস্তরিত করা হয়েছে, এবং 
কাঠের কারুকার্য (দরজা, খু'টি ইত্যাদির ) মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির 

কারুকার্ধে পরিণত হয়েছে। তার জন্য স্থানীয় জমিদার ও সামস্তরাজার 

আধিক পোষকতা৷ প্রয়োজন হয়েছে। ইটের দেবালয়ের যেসব নিদর্শন এখনও 
আছে, তা থেকে মনে হয়, যোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই দেবালয়ের 
প্রবর্তন হয়েছিল। মন্দিরের সংলগ্ন লিপি থেকে তার পূর্বের কোন ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় না। কোন নিদর্শনও নেই। সামস্তপোষকতা ক্রমে যত কমেছে, 
স্বাপত্যেরও তত অবনতি হয়েছে দেখা যায়। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাবী 

পর্যস্ত এই দেবাঁলয়-স্থাপত্যের চরম বিকাশ হয়েছে মনে হয় এবং উনবিংশ শতাবী 

থেকে দ্রুত অবনতি ঘটেছে, মন্দিরের গড়ন পর্যস্ত বিকৃত হয়েছে । দেবালয় গড়তে 

পারেন, এরকম স্থদক্ষ সুত্রধরশিল্পী এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্লভ বলা চলে। 

চিত্রকর-পটুয়াদের মতন, তাঁরা জীবিকার জন্ত ভিন্ন বৃত্তি অবলশ্বন করেছেন। 

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত ও সংস্পর্শের (09100:-007000) ফলে আঞ্চলিক 

সংস্কৃতির কিভাবে পরিবর্তন ঘটে, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে নতুন 



$৪" পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

সমন্বয় (87058150012) হয়, সে-সন্বদ্ধে “গ্রাম-প্রদক্ষিণ ও “সাংস্কৃতিক* প্রসঙ্গ” 

বিভাগের একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি । সংঘাত ও সংস্পর্শ দুদিক 

থেকে বিচার করা যায়। আভ্যন্তরিক সংঘাত--যেমন 
সংস্কৃতি-সংঘাত 

ও সময়. আর্ধ-অনার্ধ, হিন্দু-বৌদ্ধ, শাক্ত-বৈষ্ব ইত্যাদি সংস্কৃতি” 
ধারার সংঘাত। বহিরাগত সংস্কৃতির সংঘাত--যেমন 

ভারতীক্-হিন্দু-মুসলমান-ইয়োরোপীয় ইত্যাদি । সংঘাতের তীব্রতা ছুই দিকেই 
সমান হতে পারে। আর্ধ-অনার্ধের সংঘাত, হিন্দু-বৌদ্ধের সংঘাত, শাক্ত-বৈষ্ণবের 
সংঘাত এবং হিন্দু-মুদলমান বা ইয়োরোঁপীয় সংস্কৃতির সংঘাতের তীব্রতা ও ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশ্বেষ নেই। সমন্বয়ের বিভিন্ন স্তর আছে, 

সামাজিক জন-স্তর। সর্বস্তরে সমন্বয়ের গভীরতা বা একাত্মীকরণ (855171- 

19001,) সমান নয়। জনমানসের বিভিন্ন স্তরের গ্রহণ-প্রবণতার উপর 

সমন্বয়ের গভীরতা প্রধানত নির্ভরশীল। ূ 

সমাজবিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনরীতি প্রয়োগ করে বঙ্গসংস্কৃতির রূপাঁয়ণের 

ধারা এইভাবে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। সংস্কৃতির বৈচিত্রের 

পরিচয় না পেলে, তার অস্তনিহিত এঁক্যের আভাস পাওয়াও সম্ভব নয়। 
দ্র ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যের ও স্বীত্ব্যের মিলনেই বৃহত্তর এঁক্য গড়ে ওঠে । ভারত- 
সংস্কৃতির এঁক্য বহু জাতি-উপজাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এই বৈচিত্র্যের বিচারের জন্ত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আঞ্চলিক অনুসন্ধ(ন ও 

অনুশীলন প্রয়োজন। অস্ুশীলনের ফলাফল সম্বন্ধে যেটুকু আভাস দিয়েছি, 

পরবর্তা আলোচনায় তারই তথ্যভিত, রচনা করেছি। 

তু 
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ভূগোল ও ইতিহাস 
কোন এক অখ্যাত কবি "ভূগোল ও “ইতিহাস” সম্বন্ধে লিখেছেন : 
06098901515 8১০06 10803, [7156015 1ও ৪6০06 ০191১5--এবং 

একজন বিখ্যাত ভূবিজ্ঞনী অখ্যাত কবির এই উক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, 

180০6 00216 0210 06 20973 20000 ০1915". ম্যাপ সম্বন্ধে তিনি মস্তব্য 

করেছেন, [1076 10815 ৪. 50০18] 51601'--মানচিত্র সমাজের প্রতীক ।১ 

মানচিত্র কেবল ভূ-চিত্র নয়, সমাজ-জীবনেরও চিত্র। মানুষের ব্যক্তিগত 

জীবনের মানচিত্র বদলায়, রাষ্ত্রিক ও সামাজিক জীবনেরও মানচিত্র বদলায় । 

তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনেরও মানচিত্র বদলাতে থাকে । বাংলাদেশের 

মানচিত্র হিন্দুযুগে বদলেছে, মুসলমানযুগে বদলেছে, বুটিশযুগেও একাধিকবার 

বদলেছে । অকারণে বদলায়নি, বিশেষ রাগ্রিক ও সামাজিক কারণে বদলেছে । 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের আবার যে পরিবর্তন হয়েছে, তারও সামাজিক 

কারণ আছে। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে ভৌগোলিক 
ইতিহাসের সঙ্গে কত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তা৷ সহজেই বোবা যায়। 

কিন্ত মানচিত্রই ভূগোলের সবটুকু নয়। প্রারুতিক পরিবেশের পরিবর্তনের 

কারণ ও ধারা অনুসন্ধান করা ভৌগোঁলিকের অন্যতম লক্ষ্য । উনবিংশ 
শতাব্দী থেকেই প্রারুতিক পরিবেশের সঙ্গে মানবসভ্যতাঁর সম্পর্ক আবিষ্কারের 

জন্য ভূবিজ্ঞানীরা কৌতুহলী হয়েছেন। পরবর্তাঁকালে অনুসন্ধানের পদ্ধতি 
ক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে এবং বনু বিজ্ঞানীর অন্থশীলনের ফলে পরিবেণবিষ্যা 
ব1 01081) 008:81)9' নামে ভূগোলের একটি স্বতন্ত্র শাখার বিকাশ 
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জনপদ ইত্যাদির পরিবর্তন ও রূপাস্তরের ধারাই সভ্যতার ইতিহাসের ধার|। 
কিন্ত কেবল প্রার্কৃতিক কারণে এগুলি বদলায়নি বা বদলায় না। বন-উপবন 

কেটে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে মানুষের চেষ্টায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের 

পরিবর্তন করেছে মানুষ নিজের শ্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্ত । কার্জ 
মাক (৪11 295) বলেছেন, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাঁস যেমন সত্য, 

তেমনি সেই পরিবর্তনকালীন মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস এবং সংগ্রামের ফলে 

মানুষের নিজের পরিবর্তনের ইতিহাসও সত্য। প্রকৃতি ও মানুষ, ছুয়েরই 

পরিবর্তনের ধার! মিলিত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাসের ধারায়। কিন্তু উনবিংশ. 

শতাবীর আগে, নদ-ন্দ্রীর ধার! নিয়ন্ত্রণ, বন্তা-প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রাকৃতিক 

ঘটনা মানুষের আয়তের অতীত ছিল বল! চলে । তার জন্য মানুষের সংগ্রামের 

বিরতি হয়নি বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের কাছে মানুষ 
অনেক সময় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে । রাধ্রিক ও সামাজিক কারণে, 
উপেক্ষা ও অদুরদরিতার জন্যও অনেক সমদ্ন ভৌগোলিক পরিবর্তন ( যেমন 
নদ-নদীর খাত মজা বা খাত-বদল ) অবশ্ঠাবী হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে সেই পরিবর্তনের প্রভাঁব পড়েছে । পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির 

ইতিহাসও এই ভৌগোলিক প্রভাবমুক্ত নয়। 
ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাঁসের,ও সংস্কৃতির ষে মৌলিক সম্পর্ক আছে, সেদিক 

থেকে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিশিষ্টতাঁর কথা উল্লেখ কর! উচিত। 
বাংলাদেশ বলতে আমরা সাধারণত মনে করি যে নদ-নদীর পলিমাটি দিয়ে 
তৈরি একটি দেশ । কিন্তু সমগ্র বাংলার ভূভাগ নদনদী-বাছিত পলিমাটি দিয়ে 

তৈরি নয়। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া বীরভূম ও 
বর্ধমান জেলার অনেকটা! ভূভাগ বৃষ্টিবায় ও হিমবাহ-বাহিত মাটি দিয়ে তৈরি। 

পলিমাটির দান যা আছে, তাও হিমালয়-ছুহিতা নদীর প্রাথমিক দান নয়। 

হিমালয়-নির্গত নদীধারাঁর আগে দক্ষিণের বিদ্ধ্যপর্বত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য 
উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন নদনদীর পলি দিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন আর্ধা- 
বর্তের (উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ) ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ । পশ্চিমবঙ্গ বয়সে 

অনেক প্রবীণ, তৃতান্বিক দিগন্ত পর্যস্ত তার জীবনের লীলাক্ষেত্রের সীমানা । 
দক্ষিণভারতের সঙ্গে তার সাংস্কাতিক সংযোগ আদিগ্রস্তরযুগ পর্যস্ত বিস্তৃত ।১ 
১ “আলোচনা? বিভাগে প্রীধরণী সেনের পশ্চিমবঙ্গের প্রাগিতিহাস" প্রবন্ধ ষ্টবা। 
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সরম্বতী নদী ছাড়া, গাগীরথী-গলীর পশ্চিমতীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সব 
নদনদীরই উৎসু হল ছোটনাগপুরের মীলডূমি। তার মধ্যে প্রধান হল মৌর বা 
মুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, হ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কাসাই, হল্দি ও সুবর্ণরেখা । 

ুরাক্ষী রাঁজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশের উৎম থেকে, প্রথমে পশ্চিমবাহী, পরে 
দক্ষিণবাহী হয়ে সীওতাল-পরগণার ছুমকায় পৌছেচে। সেখান থেকে দক্ষিণ- 
পূর্ব পথে প্রবাহিত হয়ে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে, 
মু্িদাবাদে কান্দীশহরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে । অজয়ও রাজমহল 
পাহাড়ের উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে বর্ধমানে কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর 

সঙ্গে মিশেছে । মানভূমের উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়ে দ্বারকেশ্বর সুশুনিয়। 

পাহাড়ের কাছ দিয়ে বাকুড়ায় নেমেছে এবং পূর্বগতিতে বাঁকুড়া শহরে পৌছে 
দক্ষিণপূর্ব গতি নিয়েছে। তারপর হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ভিতর 
দিয়ে দ্বারকেখর ক্রমে দক্ষিণমুখী হয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করে, 

ঘাটালের কাছ থেকে নাম নিয়েছে রূপনারায়ণ। এই ঘাটালের কাছেই শিলাই 
€ শিলাবতী ) এসে মিশেছে । শিলাইয়েরও উৎপত্তি মানভূমেতে। কাসাই 

( কংসাবতী ) মানভূমের উপত্যকায় উদ্ভৃত। নিয়াংশে কীসাইয়ের নাম হুল্দি, 
হুগলী মোহানায় সর্বশেষ উপনদী। স্থবর্ণরেখার প্রবাহ প্রধানত বিহার ও 

উড়িষ্তার ভিতর দিয়ে, কিছুট! মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে। উড়িস্তার 
সমুদ্রে এর যোহানা। দামোদরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ মাইল। এই দীর্ঘপথ 
ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ মানভূমের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বীকুড়া 

বর্ধমানের সীমান! নির্দেশ করে, বর্ধমান-হুগলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে 

দামোদর হুগলী-ভাগীরথীতে এসে মিশেছে । 

পশ্চিমবঙ্গের নদনদীর এই উৎস ও প্রবাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিধারার 
চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে চোঁখের সামনে | বলে দেবার প্রয়োজন হয় না, 
এ-সংস্কৃতির নংযোগ ছোটনাগপুরের নিষাঁদ-সংস্কৃতির সঙ্গে কত প্রত্যক্ষ ও 

গভীর। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা! যায়, প্রধানত নদীপ্রবাছের পথেই 
সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে। তাই ঘর্দি হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের 
সংস্কৃতির উপর অনার্ধ নিধাদ-সংক্কৃতির গভীর প্রভাষ অন্বীকার করা যায় না। 

কেউ কেউ বলেন 'দামোদর' নদীর নাম মুগ্ডাদের নাম। 'দী-সৃণ্ডা” (091- 
200000091)) থেকে 'দা-মুদা' দামোদর” নাম হয়েছে । 'দা-মুণ্ডা কথার 
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অর্থ হল, মুগ্ডাদের জল।১ এই দামোদরের তীরে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির 
আঞ্চলিক উখান-পতন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দামোদরের প্রবাহের 

পরিবর্তনে গ্রাম্যনমাজের বিকাশ ও বিলোঁপ হয়েছে । খাঁড়ি বা খড়ি, বাকা, 

বেহুলা নদী একদ| দামোদরের প্রাীন খাত ছিল। প্রাচীনকালে ভাগীরখী- 

হুগলী নদীর অন্তিত্বেরে আগে, এই পথে দামোদর চব্বিশ-পরগণীর পূর্বদিক 
দিয়ে সমূদ্রে মিশত। ঘেয়া, কাণা নদী, কাঁপা দামোদর, রাশাবীধ খাল, 

কাণাখাল প্রভাতিও দামোদরের পরিত্যক্ত খাঁত বা কাটাখাল। দামোদরের 

পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রবাহপথে অনেক একদা-সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখা 

যায়, ষেমন দেখ! যায়্'সরস্বতীর প্রাীন তীরবর্তা অঞ্চলে । 
ছোটনাগপুরে উৎপন্ন নদনদীর প্রবাহ দেখে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে যেমন 

নিষাঁদ-সংস্কৃতির প্রভাবের ও দানের কথা মনে হয়, তেমনি তাদের গঙ্গার 

প্রবাহে মিলনের কথা ভেবে আর্ধসংস্কৃতির মিলনের ও সমন্বয়ের কথা মনে 

পড়ে। কেবল স্ুবর্ণরেখা পশ্চিমবঙ্গে এবং কর্ণফুলি পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে 

সমুদ্রে মিশেছে । তা ছাঁড়া বাংলার অন্য সব নদ-নদীর মিলন হয়েছে গঙ্গা- 

ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহে । ছোটনাগপুর-জাত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদনদীও 
গঙ্গার শাখা ভাগীরধী-হুগলীতে এদে মিশেছে । পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ 

সমন্বয়ের চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে তার নদ-নদীর এই উৎস থেকে সঙ্গমের 

ধারার মধ্যে। 

বাংলাদেশের প্রাচীন জনবিভাগ ও জনপদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে 

বঙ্গসংস্কতির রূপায়ণের ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।২ প্রাচীন সুক্ষ ব 

১:1091602510005 1015 06 010062158600168 0. 4৯১০ 5 (0০) 8৬? 1866, 

2৪:11, 6) 153-200, 

২ 'শ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনার মধ্যে বাংলার প্রাচীন জনপদ-বিভাগ 
সম্বন্ধে আলোচন! করেছি । 'আলোচনা+ বিভাগে ডক্টর রাধগোবিন্দ বসাক এ-সম্বন্ধে পৃথকভাবে 
আলোচনা! করেছেন। ডক্টর বিনয়চন্ত্র সেনের “5০29৪ 17156021081 4১87605০৫1৫ 
[1930117961058 0 817£9]” গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং ঢাক! বিশ্ববিদ্ালয়ের [71805 ০£ 

8677851 (৬০1 1) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বাংলার প্রাচীন জনপদ ও ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তান্সিত 
আলোচন। আছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 
এ"বিষয়ে মনমোহন চক্রবর্তী, ননহুলাল দে, যোগেশচন্্র রায় বিস্ঞানিধি, নলিনীকান্ত ভটশালী 
প্রভৃতির আলোচনাও অবস্পাঠ্য। 



ভূগোল ও ইতিহাস ৪৯. 

রাঢ় দেশই পশ্চিমবঙ্গ। জৈন “আচারাঙ্গ সুত্রে” (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ) লাড়- 
রাঢ় দেশের নামু পাওয়া যায়। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্টিরের রাঁজসুয়ু যজ্ঞের 

জন্য অর্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম 
বাংলার প্রাচীন দিক জয় করেছিলেন। ভীম পূর্বদিকে বহু রাজ্য জয়, 
জনপদ-বিভাগ 

করে “বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে" পরাজিত করেন। 
বিদেহ রাজ্যের কাছে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাঁতরা বাদ করত । তাদের বশ 
করে, স্বপক্ষীয় সুত্ত ও প্রহ্স্তদের নিয়ে, মগধ-গিরিব্রজে জবা সদ্ধপুত্রকে সাত্বন। 

দিয়ে, তিনি কর্ণকে ও পর্বতবাসীদের পরাজিত করেন। সেখান থেকে মোদাগিরি, 

তারপর মহাঁবল পুণ্ডধিপতি বাহ্ৃদেব, কৌশকীকচ্ছবাঁসী রাজা মনৌজা।, বঙ্গরাঁজ, 
সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাত্রলিপ্ত, কর্বট ও মহাসাগরতীরবাসী শ্লেচ্ছদের জয় করেন।' 

মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন ভৌগোলিক চিত্রটি পরিষ্কার 
ফুটে উঠেছে। বিদেহ রাঁজ্যের উত্তরসীমা! হিমালয়, পূর্বসীমা কৌশিকী, 
দক্ষিণসীমা গঙ্গা ও পশ্চিমশীমা গণ্ডকী। এখনকার দ্বারভাঙগ! ( ঘার-বঙ্গ ) 

জেলা । বিদেহ রাঁজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করত। এই শক, আর 

বিদেশী শকজাতি অভিন্ন নয়। যে-শকজাতি বিদেহ রাজ্যের উত্তরে বাস 

করত, গৌতমবুদ্ধ সেই শকজাতীয়। দুরে কিরাতরা বাম করত। কিরাঁতরাই 
ইন্দো-মঙ্গোলীয়” ([10-/0081910 ), শকরা তাদেরই শাখা । হ্ন্ধদেশের 

আগে যে দেশ, তার নাম প্রহ্থক্ষ। ভাগীর্থীর পশ্চিমের মুণিদাবাদ ও 

প্রাচীন রাঢ়ের উত্তর-পূর্বাংশ স্ুক্ষদেশ। তার আগে বা দক্ষিণে প্রন্থন্ম । 
মগধ গঙ্গার দক্ষিণে, তার উত্তরে ও পুবে ভাগলপুর, কর্ণের অঙ্গরাজ্য । 

মোদাগিরি মুঙ্গেরের গিরি, তার উত্তরে ও পৃবে পুণিয়৷ জেলা, পুগুদেশের 

আরম্ভ এখান থেকে। পুগুদেশের রাজা বাহুদেব, কৃষেের প্রতিবন্্বী ও. 

জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। পুণ্ডের দক্ষিণে ব্গ। সমুদ্রসেন সমুদ্রপতি, 
পরে সমুদ্রের নাম সমতট বা! সমুদ্রের তট-অঞ্চল হয়েছে। তাত্রলিগ্ত তমলুক। 

কর্বট দেশ- কোথায়? বলের দক্ষিণে বোধ হয়। 'ব্যাপ্রতটামগুল” ( অর্থাৎ, 

ষে সমুদ্রতটে বাঘ বান করে ) দ্ুন্দরবন অঞ্চল হওয়াই সম্ভব। 

বায়ুপুরাণে (১৪৭অ) ও মতস্তপুরাণে (২০অ) বল! হয়েছে, গঙ্গানদী 
অন্তান্ত দেশ ছাড়াও 'মগধ অঙ্গ ব্রহ্ষোতর বঙ্গ -তাম্লিপ্ত এই সব আর্ধজনপদ 
পবিত্র করে, বিদ্ধ্যাচলে প্রতিহত হয়ে, দক্ষিণ-সাগরে মিলিত হয়েছে । এখানে 



৯ পশ্চিমষঙ্গের সংস্কৃতি 

ব্রহ্মোত্ির দেশ কৌশিকী দেশ, ভামলিগ্ত হুন্দ। রাজমহুল পাহাড়কে 
বিশ্ব্যাচলের পূর্বসীম! ধর! হয়েছে । যখন ঘবন ও হুণেরা ভারতের পশ্চিমোতর 
পার্বত্য দেশে বাস করত, তখন পৃবদিকে ছিল মগধ, বিদেহ, ব্রন্োত্বর, পৌও, 
€ উত্তরবঙ্গ ), প্রাগ.জ্যোতিষ (আসাম ), প্রবঙ্গ বঙগেয় ( দক্ষিণব্জ ), মাপ 

(মালদহ )। মার্কগেয় পুরাণে (€৭অ) বৈতরণী নদী বিদ্ধ্যপার্দ থেকে 

প্রস্থত। উৎকল এই নদীর দেশ, কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশে । অর্থাৎ প্রাচীনকালে 

ছোটনাগপুরের দক্ষিণ দেশকে বলত কলিঙ্গ, পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্বভাগের 
নাম হয় উৎকল। উত্তর-কলিঙ্গ থেকে উৎকল। কালিদাসের “রঘুবংশে 
রঘু দিগ.বিজয়ে বেদিয়ে সুক্ষ দিয়ে কপিশ! পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন । 

কপিশা নদীকে কংসাবতী বা কীঁপাই বল৷ হয়েছে, কিন্তু স্থরর্ণরেখাও হতে 
পারে। কালিদীসের বর্ণনা থেকে মনে হয়, বঘু বঙ্গ থেকে সৃদ্ধে ফিরে এসে 
পশ্চিমে স্ুবর্ণরেখা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন । 

গ্রীক লেখকর! পূর্বভারতের ছুটি দেশের নাম করেছেন-_গঙ্গারিডি ( 321785- 

2109৫) ও প্রাপী (851) | 'প্রালী? হল প্রাচী” বা প্রাচ্যদেশ । গঙ্গারিডি, 

নাম মনে হয় সংস্কৃত ঙ্গারাই্, গেঙ্গারাঢা” বা গঙ্গাহদয়” 
85 নামের গ্রীক বিকৃতি । গঙ্গারিডি ও প্রাচী শ্বতন্ত্রভাবে 

প্রাচীন গঙ্গানগর উল্লেখ করার কারণ, তাদের রা্্রিক ও জানপদ-স্বাতন্ত্য 

তখন অস্বীকার্য ছিল না। মগধের মৌর্য রাজারা 
শঙ্গারিডি ও প্রাচী, উভয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি 
( 80015705 ) বলেছেন ষে গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের 
বাম ছিল এবং তাদের রাজধানীর নাম ছিল গাঙ্গী (0877£০)। গঙ্গানগর 

বলে কোন নগর ছিল যোঝা যায়। দক্ষিণবঙ্গের ব-দবীপাঞ্চল জুড়ে গঙ্গা- 

রিডিদের বাস ছিল। দ্বিতীয় খৃষ্টাবেই তাদের নিজেদের রাজধানী ছিল গঙ্গা 
লামে। টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ (1.5000515) ও দ্রাখিমার 
€ 7.07816906 ) যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান 

সমন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মনে হয়, বর্তমান গঙ্গাসাগর বা! গঙ্গা 
সাগরসঙ্গমের কাছে এই গঙ্গানগর ছিল।১ চতুর্থ থৃষ্ঠাবে গুপ্রযুগের আগেই 

১1021011065 01068150758 31062 21071650165 ০£ 08089897106 চ:০০৫5385 
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গঙ্গাসাগর-তীর্থের গ্রসিদ্ধি ছিল। মহাভারতের ( বনপর্বে ) তীর্ঘযাত্র৷ বিবরণে 
গঙ্গাসাগরকে বিখ্যাত তীর্থ বলে উল্লেখ কর! হয়েছে। রাহ্রিক ও ভৌগোলিক 
অন্রনতির ফলে গঙ্গাসাগর যা ক্রমে বি্নবহুল হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রের ভাঙা- 
গড়ায় গঙ্গা-নগরও ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৪১-৪২ সাল পর্যস্ত গঙ্গাসাগরে যে 

প্রাচীন ছু একটি দেবালয় ও অন্যান্ত নিদর্শন ছিল, তাও পরে সমুদ্রগর্তে বিলীন 

হয়ে যায়।১ ্ 

রাঢদেশ ও সুদ্ষদেশ পরে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঁঢ়ে বিভক্ত হয় এবং তাঁর 
অন্তর্গত বিভিন্ন ভূক্তি ও মগডুলেরও সীমানা-বদল হয়। সব তুক্তি ও মণ্ডলের 

রাজার বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্তক । এখানে কয়েকটি 

্রাীন 'ভুজি'. তুক্তি সম্বন্ধে কিছু ব্লব। ব্ধ্মানতুক্তির উত্তর সীমা 
অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা ভাগীরথী। কিন্তু বর্ধমানতৃক্তির 

পশ্চিম সীমা কি ছিল? অটবী বা অরণ্য । এই অরণ্যের খানিকট। ছিল 

রাটে, খানিকটা কলিঙ্গে। রাঢ়দেশ থেকে কলিঙ্গে যাবার পথও অবশ্ট ছিল। 
সেই পথকে বলা হত “দণ্ড । বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড থেকে যেমন শাখা হয়, 
তেমনি বড় পথের ( দণ্ডের ) পাঁশ দিয়ে শাখা-পথ বেরোয় । ওড়িয়৷ ভাষায় 
এই অর্থে দণ্ড বা দণ্ড শব বহুপ্রচলিত। দ্লাতন-মেদিনীপুর-গড়বেতার পথ 

মেদিনীপুর জেলাকে গণ রূপে পূর্ব-পশ্চিম ছুইভাগে ভাগ করেছে । মেদিনীপুর 
শহরের ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড়ে দণ্ডেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। এই শিব দণ্ড 

পথের দেবতা বা! ঈশ্বর । গড়বেতার উত্তরে বিধুপুর বীকুড়া হয়ে পথটি উত্তর- 
পশ্চিম দিকে চলে গেছে। কিন্তু এই পথ ব! এর পশ্চিমের চাইবাসা-পুরুলিয়ার 

পথ দিয়ে রাঁঢ়ে যাওয়া যেত না। উত্তররাঢ় থেকে দগুভূক্তি যাবার চাঁরটি 

পথ ছিল- _রানীগঞ্জ-গঙ্গাজলঘাটি-বীকুড়া, কীকসা-সোনামুখী-বিষুপুর, বর্ধমান- 
উচালন-শ্রামবাজার-গড়বেতা, ব্ধমাঁন-উচালন-শ্তামবাজার-ক্গীরপাই-মেদিনীপুর । 
এই চারটি পথের একটি ছিল আসব ণ্ডের অংশ এবং প্রাচীন দওভুক্তির 
মধ্য দিয়ে পণ্ড বিসপিত ছিল। তার পশ্চিমে ছিল কলিঙ্বদেশ। দওতুক্তির 
পূর্বসীমা বোধ হয় হবারকেস্বর এবং দক্ষিণ সীম! স্থবর্ণরেখা ও সাগর ছিল ।* 

১১৮৪১ সালে “27603 ০£17415” পত্রিকায় (০1. ডা) গঙ্গানাগর মেলার একটি 
মনোজ বিবরণ গ্রকাশিত হয়! ভাতে এই ধ্বংসের বর্ণন। দেওয়া! হয়েছে। 

২ যোগেশচন্ত্ রায় : “ঙ্গের প্রার্চীন বিভাগ ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৯ দ্বিতীয় 
সংখা! ভ্রষ্টব্য। 
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, পৌপগুবর্ধম বা পুগুবর্ধনভূক্তির সীমানা বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
প্রাচীন গৌড়রাঁজ্যের অন্তর্গত এতবড় তৃক্তি আর ত্বিতীয় ছিল না। উত্তরে 
হিিমালয়-শিখর থেকে দক্ষিণে সুন্দরবনের ( চব্বিশ-পরগণার ) খাড়ি অঞ্চল 
পর্যস্ত ছিল পুণ্ডব্ধনতৃক্তির সীমানা । বহু “মগুল” ও “বিষয় এই ভূক্তির 
অস্তভূ-্ত ছিল। ভাগীরথী-গঙ্গার পূর্বতীরের পশ্চিমবঙ্গের বিশাল অঞ্চল ছিল 
পুণগু.বর্ধনতৃক্তির মধ্যে। তার মধ্যে খাড়ি-মগ্ডল অন্ততম। গঙ্গ! দুইভাগে 
খাড়িমগ্ুলকে বিভক্ত করত। পূর্বতীরের নাম ছিল পূর্বধাড়ি। দক্ষিণ চব্বিশ- 

পরগণায় 'খাড়ি'নামে গ্রাম আছে (৬২৯-৬৩২ পৃষ্ঠা দ্রব্য )। পশ্চিমতীরে 

ছিল পশ্চিম-খাঁড়ি (সম্ভবত হাওড়া জেলায় )। 'খাড়ি' শবই সংস্কতে 

“খাটিকা' হয়েছে। 

লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসনে “কক্বগ্রামভূক্তি' নামে নতুন তুক্তির নাম পাওয়। 
যায়-_“কস্কগ্রামভূক্তযন্তংপাঁতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঁটায়াং।” দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষদিকের কথা । উত্তররাড়ের সঙ্গে কক্কগ্রামতূক্তির সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। 

কেউ বলেন, কক্বগ্রাম হল রাঁজমহলের কাছে কঙ্কজোল-কাঁকজোল। কেউ 

বলেন, মুশিদাবাদদ জেলার দক্ষিণে, কান্দী মহকুমায়, ভরতপুর থানার অধীন 
“কাগ্রাম”ই প্রাচীন কঙ্কগ্রাম। 

জনপদ-বিভাগের এই প্রাচীন ইতিহাস থেকে বোঝ যায়, শাসনব্যবস্থা 
স্থবিধার জন্য হিন্দুযুগেও ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন হয়েছে। দশম 
শতাব্ধীর ইরদ। তাত্রশাসনে দেখা যায়, দগুভৃক্তি ছিল বর্ধমানভূক্তির 

অন্তভূক্ত। মেদিনীপুরের দাতন অঞ্চলই প্রাচীন দণ্ডতৃক্তি। পরে দণ্ুতৃক্তি 

উতৎকলতুক্ত হয়। দশম শতাব্দী পর্ধস্ত মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
অংশ, স্থ্বর্ণরেখার বহু দুর তীরবর্তা অঞ্চল (হয়ত বালানোর জেলা-সহ ) 
বর্ধমানভুক্তির মধ্যে ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ওড়িয়! রাজা রাজেন্দ্র চোড়গঞ্গ 
ঘক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঁট জয় করে, বর্ধমান থেকে ত্রিবেণী পর্যস্ত অঞ্চলে কর 

(ট্যাক্স ) সংগ্রহ করেন। কবি ঘনরাম লিখে গেছেন, বর্ধমান নগরের দক্ষিণে 
সামোদর পার হয়ে এক 'উড়ের গড়' ছিল। এরকম ওড়িয়া গড় ও গ্রাম 

পশ্চিমবঙ্গে একাধিক দেখেছি। উতৎকলরাজাদের পশ্চিমবঙ্গে এই সাময়িক 

'আধিপত্য-বিস্তারের সময় থেকেই মনে হয়, দগুতুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বর্ধমান- 
তুক্তি থেকে। ন্ুতরাং কেবল আত্যন্তরিক শাসনব্যবস্থার জন্ত নয়, অনেক 
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সময় প্রতিবেশী রাজাদের কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্তও প্রাচীন জনপদের নাম-বদূল 
ও সীমানা-বদল হয়েছে । 

হিন্দুযুগের “ভৃক্তি' “মণ্ডল” “বিষয়” মুসলমানযুগের সরকার" “মহল “পরগণ!' 

চাঁক্লা' ইত্যাদি বিভাগে পরিবতিত হয়। আমাদের আলোচ্য "পশ্চিমবঙ্গ 
প্রধানত জলেশখ্বর, মদারণ, সাতর্গাও, লালিমাবাদ, সরিফাবাঁদ ও ওুদুত্বর সরকারের 

অন্তর্গত ছিল। মুসলমানযুগে বর্তমান “জিলা” নাম বাঁ 

পিন বিভাগ হয়নি। ইংরেজষুগে বিভাগের সীমানা বদলে যায় 
এবং জিলার নামকরণ হয়। আজও আমরা ইংরেজযুগের 

ভৌগোলিক উত্তরাধিকার বহন করছি এবং আধুনিক যুগে আমাদের জাতীয় 
স্বাতস্ত্যবোধ প্রখর হয়েছে বলে আমরা এই জিলা-সীমাঁনার সঙ্গে অনেক 
সময় একটা জিলাগত সংস্কৃতিরও স্বাতন্ত্র-সীমানা টানতে চাই। কিন্ত 
সংস্কতিক্ষেত্রে এরকম কৌন সঙ্কীর্ণ সীমানা টানা যে ইতিহীসসম্মত নয়, 
পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ইতিহাসের ধারাই তার সাক্ষী। 

মি 







প্রাচীন রাঢদেশ 
মহাভারতের সভাপর্বে ভীমলেনের দিখিজয়প্রসঙ্গে বল! হয়েছে ষে, বীর্ধবান 

পাগ্নন্দন বিদেহ দেশে অবস্থান করে, ইন্দ্রপর্বত-সপ্লিহিত কিরাত রাজাদের 

পরাজিত করলেন। পরে স্থন্ম ও প্রন্থ্ধদের যুদ্ধে জয় করে মগধের দিকে 
অভিষান করলেন। মোদাগিরির রাজা, পুণ্ডাঁধিপ বাস্থদেব ও কৌশিকী-কচ্ছের 
রাজা মহৌজাকে নিজিত করে ভীম বঙ্গরাজ্যের দিকে ধাবমান হলেন। 
অতঃপর তাশ্রলিপ্পতি, কর্বটেশ্বর, হুক্ধরাজ ও সাগরবাসী শ্নেচ্ছদেরও 

তিনি জয় করলেন। নীলক& বলেছেন, মহাভারতের এই স্থুহ্ধই রাঢ়া বা 
রাঢদেশ। 

প্রাচীন জৈনতুত্রেও রাঢদেশের বিবরণ আছে। “আচারাঙ্গসুত্রে 'লাঢ; 

বা রাঢদেশকে বল! হয়েছে জনপথহীন বনভূমি । রাচ়ের প্রাচীন অধিবাসীদের 
রূঢ় ও বর্বর বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। রাঁঢ়ের ছুটি বিভাগের নাম-_ 

বজ্জভূমি, সুক্ষভূমি । ধজন মহাবীর বাঢ়দেশে ভ্রমণকালে পদে পদে বর্বর 
অধিবাসীদের সম্মুখীন হতেন এবং তার! চু-চু করে তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে 
দিত। অব্থ খৃষ্টপূর্ব যষ্ঠ শতাবীতে মহাবীর স্বয়ং রাঢদেশে ভ্রমণ করেছিলেন 
কিনা ব্লা যায় না, তবে জৈনশ্রমণরা ষে করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ 

নেই। হয়ত তাদেরই ধর্মপ্রচার-পর্যটন স্মরণ করে স্থত্রকাররা এই ধরনের 
কাহিনী রচনা করেছেন। 'মহাবংশেও, রাদেশ সম্বন্ধে এই ধরনের কাহিনী 
লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে। রাঢদেশে বন্তজন্ত ও আদিম অধিবাঁমীরা বাস করত 
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এবং প্রাচীন বঙ্গদেশের লোকেরাই এই রাঢ়দেশ উদ্ধার করেছিলেন। কাহিনীট 
এই ঃ রাটের অরণ্যভূমির সিংহরাজ। বঙ্গের রাজকম্ভাকে জোর করে হরণ 

করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন এবং তাদের মিলনের পর যে সস্তান জন্মগ্রহণ 
করে সেই রাজকুমারই রাচের জঙ্গলে গ্রাম ও লোকালয় স্থাপন করেন। বঙ্গ 

থেকে মগধ পর্যস্ত বিস্তৃত ক্যারাঁভান-পথের উপর রাঢর্দেশ অবস্থিত ।ক 

শুধু জৈনগ্রস্থে নয়, বৌদ্বপ্রস্থেও হুদ্ধদেশের কথা বল! হয়েছে। "সংযুক্ত 
নিকায়' ও “তেলপত্ত জাতকোে' স্ৃন্ষের অন্তর্গত দেশক বা শেতক অঞ্চলে 

স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের ভ্রমণের বিবরণ আছে। মহাবীরের মতন গৌতম বুদ্ধেরও 
রাঁদেশে ভ্রমণ সম্বন্ধে সত্য-মিথ্য। কিছু বলা যায় না। হয়ত বৌদ্ধ শ্রমণদের 
স্বরণ করেই কাহিনী রচিত হয়েছে । কিন্তু যাই হোক, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থের 
এই সব বর্ণনা! থেকে পরিষ্কার বোঝ] যায় যে, রাঢ়দেশে রূঢ় বর্বর লোকের 

বাদ ছিল বেশি এবং দেশটি জনপথহীন গভীর অরণ্যে ঢাক। ছিল। বুঢ় কর্কশ 

চোয়াড়দের দেশ বলেই বোধ হয় লাঢ়-রাঢ় নাম হয়েছে। এদেশের আদি- 
বাসীদেরই রূঢ় ও চোয়াড় বলে অভিহিত করা হয়েছে মনে হয়। 

রাঁডদেশ ষে বাংলার আদিবাসীপ্রধান দেশ, এইটাই আসল কথা। দ্বিতীয় 
কথা হুল, এই রাঢ়দেশে আর্ধসভ্যতার প্রসার হয়েছে অনেক পরে, বাংলার 
অন্তান্ত অঞ্চল আধ্াকরণের ( উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ইত্যাদি ) পরে। এ কথা 

বর্ধমান-বীরভূম-বাকুড়ার এতিহাঁসিক পটভূমিরূপে বিশেষভাবে মনে রাখ! 
দরকার, কারণ বরধমান-বীরভূম-বাঁকুড় প্রাচীন সুন্ধ ও রাটদেশেরই অস্তর্গত। 

প্রাচীন রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমানারও নানারকম ইঙ্গিত পাওয়৷ যায়। 

মহাভারতে তমলুক ও সুক্ষ বা রাটদেশকে পৃথক কর! হয়েছে (1) কিন্ত 

'দশকুমারচরিতে, পরিফার বল! হয়েছে_-হ্থন্দেতু দামলিগ্াহয়স্য নগরস্ত” | 

দামলিধই তায়লিপ্ত। ধোয়ীর “পবনদূত' কাব্যে রাঢদেশের এই বর্ণনা পাওয়া 
যায়. 

গঙ্গাবীচিপ্র' ত পরিসর: সৌধমালাবতংমো৷ 
বাস্তুচ্চৈ স্তয়ি রসময়ে। বিস্য়ং সুন্ধ দেশঃ । 

ধোয়ী বলছেন, “যে-দেশের বিস্তীর্ণ অংশ গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা প্লাবিত হয়, ষে- 

দেশ সৌধপ্রেণীর ঘার৷ অলম্কত, সেই রহন্যময় হুম্ষদেশ তোমার মনে বিশেষ 

(ক) পূর্ধে 'ছুগোল ও ইতিহাস? অধ্যায়ে এবিষয়ে সবিষ্তারে আলোচিনা করেছি । 



বাকুড়া - রাঢদেশ 
রঃ 

বিন্ময় এনে দেবে। রাজকবি রাজকীয় কল্পনায় রাঢদেশকে সৌধশ্রেণী- 
অলঙ্কত মনে করেছেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল যে, রাট়ের বিস্তীর্ণ অংশ 
তিনি গঙ্গাপ্লাবিত বলেছেন। পরবর্তীকালের “দিখ্বিজয়-প্রকাশে বলা 
হয়েছে” 

গোৌড়ন্ত পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্তয পূর্বতঃ। 
দ্ামোদরোত্তরে ভাগে সুঙ্গদেশঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 

__গোৌঁড়দেশের পশ্চিম, বীরদেশের পূর্ব ও দ্রামোদরের উত্তরপ্রদেশ স্থদ্দ নামে 
কীত্তিত। সমন্ত বর্ণনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখ! যায়, বর্তমান হুগলী জেলাকেই 
প্রাচীন সুঙ্গ বা রাঢদেশের কেন্দ্রস্থল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তার 

সীমানা মেদিনীপুর থেকে বীরভূম পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল মনে হয়। বীরভূমির 
“বীর? কথ মুণ্ডারী কথা, অর্থ হল 'জঙ্গল'। বীরভূম মানে জঙ্গলভূম | ঝাড়খণ্ড, 
জঙ্গলমহল ইত্যার্দি নামের মধ্যেও জঙ্গলের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। শ্রীচৈতন্ত 

ছত্রভোগের প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে পরামর্শ 

করে ষে বনাকীর্ণ পথ ভেদ করে কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, 
ভ্রীচৈতন্যচরিতাম্থতে” তার এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিল!। 
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ 

নির্জন বনে চলেন প্রভূ কষ নাম লৈয়া । 

হস্তী ব্যাস পথ ছাড়ে প্রভৃকে দেখিয়! ॥ 

পালে পালে ব্যাপ্্র হস্তী গণ্ডার শুকরগণ। 
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥ 

ময়ুরাদি পক্ষিগণ প্রভূকে দেখিয়।। 

সঙ্গে চলে “রুষ্ণ বলে, নাচে মত্ত হেয়! ॥ 
“হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি। 
বৃক্ষলত৷ প্রফ্ুলিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ 

ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে ঘত। 

কষ্নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্নত ॥ 

ঝাড়খণ্ড, সিংহভূম, মানভূম, মল্লভূম, সামস্তভূষ, বনাহভূম, বীরভূম-_-পশ্চিম- 

বাংলার সীমান্ত অঞ্চল। একদিকে ছোটনাগপুর, সাওভাল পরগণার 
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৭ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

পার্বত্যভূমি ও গভীর অরণ্য, অন্ত্দিকে শশ্শ্টামলা বাংলার সমতলভূমি-_ 
এই ছুয়ের মধ রাঁটদেশ। রাটদেশে তাই আর্ধপূর্ব নিষাদ (আদি-অস্ত্রালয়েড ) 
ও দাসদস্াদের (ভ্রাবিড়ভাষী ) আধিপত্য । রাট়ের বা পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসে তাই নিষাদ-দ্থ্য-সংস্কৃতিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে দেখা 
ষায়। উত্তরবঙ্গে যেমন কিরাত-সংক্কৃতির ( ইন্দো-মোঙ্গলয়েড ) সংমিশ্রণ 

ঘটেছে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে (রাঁ়ে ) তেমনি তার সংমিশ্রণ ঘটেছে 
নিষাদ ও দহ্থ্া-সংস্কৃতির সঙ্গে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক 
সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের (9০০010186107.) অনুসন্ধানের বিশাল ক্ষেত্র 

হল রাঢদেশ। 

বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মংস্তজীবী, ধীবর, বাউরী, হাঁড়ি, ডোম প্রভৃতি 

জাতির আধিপত্য এখনও বেশি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাটদেশে। এ 

আধিপত্য আগে আরও বেশি ছিল মনে হয়। সাম্প্রতিক লোকগণনাতেও 

দেখ! গেছে যে, এই সব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া 

হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর অঞ্চলে ( অর্থাৎ রাঁদেশে ) প্রায় অক্ষুপ্ন রয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ব্যগ্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা নয় লক্ষের কিছু বেশি, তার মধ্যে 
শুধু বর্ধমান, বীরভূম ও বীকুড়া জেলায় সাড়ে তিন লক্ষের বেশি, অর্থাৎ 

তিন ভাগের এক ভাগ এবং মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীতে সাড়ে চার 

লক্ষের বেশি। কেবল রাঢ় অঞ্চলেই মোট নয় লক্ষের মধ্যে আট লক্ষের 
বেশি ধীবরশ্রেণীর লোকের বাস। ধীবররা সকলেই যে এখন মৎম্যজীবী 

ব৷ মৎশ্যব্যবসায়ী, তা নয় । অনেকে কষিজীবীও। সকলেই সাধারণভাবে আঁজ 

ব্য গ্রক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত । পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরীদের সংখ্যা হল তিন 

লক্ষের কিছু বেশি, তার মধ্যে শুধু বর্ধমান-বীরভূম-বীকুড়! এই তিনটি জেলাতেই 
আড়াই লক্ষের বেশি বাউরী বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের মোট বাউরীর সংখ্যার 
এক-তৃতীয়াংশের বেশির বাস বাঁকুড়া জেলায়। ডোমজাতির মোট সংখ্যা 
পশ্চিষবঙ্গে এক লক্ষের কিছু বেশি, তার মধ্যে তিন ভাগের ছুভাগের বাস 

বর্ধমান-বীরভূম-বীকুড়া জেলায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধীবর, বাউরী ও 

ডোম এই তিনটি জাতির মোট জনসংখ্যার ( পশ্চিমবঙ্গে ) মধ্যে ধীবর তিন 
ভাগের একভাগ, বাউরী প্রায় ছয়-ভাগের পাঁচ ভাগ এবং ডোম তিন ভাগের 



বাবুড়া -রাদেশ +১ 
ছুইভাগ কেবল রাটদেশের তিনটি জেলাতেই ( বর্ধমান-বীরভূম-বীকুড়াতে ) 

বাস করে ।১ " . 

আদিমজাতির মধ্যে বাংলাদেশে সাওতালরাই প্রধান । পশ্চিমবঙ্গে সীওতাল 

জাতির মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 

সাওতালের বাস বর্ধমান-বীরভূম-বীকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলায় 

ছু'লক্ষ। এই চারটি জেলাতেই পশ্চিমবঙ্গের মোট সীওতালদের চার-ভাগের 
তিন-ভাগ বাস করে, তার মধ্যে মেদিনীপুর ও বীকুড়া জেলাতেই সর্বাধিক। 

এই সব জাতিপ্রাধান্তের দিক থেকে দেখা যায় £ 
বাঁকুড়া জেলা-_সীওতাল, ডোম ও বাউবীপ্রধান 
বর্ধমান জেলা-_-সীওতাল, ব্যগ্রক্ষব্তরিয়, বাউরী ও ডোম প্রধান 

বীরভূম জেলা- _সীওতাল ও ডোমপ্রধান 

মেদিনীপুর জেলা_ মাহিন্ত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সাঁওতালপ্রধান 
হুগলী- মাহি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়প্রধান 

'জাতিপ্রাধান্ত' অর্থে সব জাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণ- 

বহিভূতি প্রধান জাতি। যে কয়েকটি জাতির উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে কোন্ 

জেলায় কোন্ জাতির প্রাধান্য, এই তালিকাটি থেকে তা বোবা যায়। 

নৃবিজ্ঞানীর। বিশেষভীবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, বাংলাদেশের 

ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পৌও ক্ষত্রিয়, সীওতাল, মাল-পাহাঁড়িয়। প্রভৃতির মধ্যে দৈহিক 
সাদৃশ্তঠ আছে। সামান্ত যে পার্থক্য দেখা যায়, তা বিভিরন জাতিগত সংমিশ্রণ, 
দারিত্র্য ও থাগ্যাভাব ইত্যাদির জন্য হওয়৷ সম্ভবপর শুধু পু্টিকর খাদ্যের 
অভাবের জন্যই কয়েক শতাববীর মধ্যে ষে একটি জাতির জাতিগত দৈহিক 
বিশিষ্টতার রীতিমত পরিবর্তন হতে পারে, মাথ! ও মুখের চেহারা পর্বস্ত বদলে 

যেতে পারে, একথ। আজ প্রায় প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানী শ্বীকার করেন। স্ৃতরাং 

দৈহিক মাপজোখের মধ্যে চুলচের। সাদৃশ্ট বিচার করা অর্থহীন। তার চেয়ে 
অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তুলিত সাংস্কাতিক বিশ্লেষণ। যুগে যুগে আধিক শক্তির 
প্রভাবে বলিষ্ঠ জাতি যত ক্রুত ক্ষীণ দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়, তত ভ্রুত কোন 

এঁতিহাসিক শক্তির প্রভাবে কোন জাতির মৌলিক সাংন্কাতিক উপাদানগুলির 



ণং পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

পরিবর্তন হয় না। মৌলিক ও লৌকিক সংস্কৃতির “কঙ্কাল দীর্ঘকালস্থায়ী, 
দৈহিক কক্কালের তুলনায়। পশ্চিমবঙ্গের ধীবর জাতির স্ত্ী-পুরুষ-শিশুর 
চেহারা দেখলেই একথার তাৎপর্য বোঝা যায়। ধীবর, বাঁউরী, ডোম প্রভৃতি 

জাতির দারিদ্র্য বর্ণনাতীত। একসময় যারা বাংলার বীর যোদ্ধুজাতি ছিল, আজ 
তার! দারিজ্রের চাপে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে । কিন্তু তবু তাদের পৃজাপার্বণ, 

আচার-অুষ্ঠান নিয়ে যে সংস্কৃতি, তার যুগোতীর্ণ ধারা আজও প্রায় অবিরত 
অবস্থায় রয়েছে বলা চলে। 

বাংলাদেশের ধীবর, ভোম প্রভৃতি জাতির ইতিহাস আজও লেখ। হয়নি 
অথচ বাংলার লৌফিক সংস্কৃতিতে এদের দাঁন এত বেশি যে, তার বিচার- 
বিশ্লেষণের অভাবে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাঁন রচনা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। 
বাংলাদেশে ধীবর ও ডোমদের কেন্দ্র করে অসংখ্য কিংবাস্তী, কাহিনী ও 

লোকপুরাণের স্থপ্টি হয়েছে । কত রাজবংশের উৎপত্তির কাহিনীর সঙ্গে যে 
বাংলার ধীবররা জড়িত রয়েছে আজও তার ঠিক নেই। মল্পভূমের রাজাদের 
কাহিনীও ধীবর-সংশ্লিষ্ট ৷ যুদ্ধবিগ্রহে শৌরধবীরত্বের লোককথাও এই সব 
জাতির এঁতিহমূল থেকে উৎসারিত। বাঙালীর সংস্কৃতির অনেকটা ক্ষেত্র 
এরাই অধিকার করে আছে। ধীবরদের তবু প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্তু ভোমরা 
সমাজে দীর্ঘকাল অনাদূত ও অবজ্ঞাত। বাংলার অনেক লোকশিল্প, বাঙালীর 
বল বীর্য বীরত্ব, বাংলার লোকোৎসব, নানাদ্দিক থেকে এই মব জাতির কাছে 
খণী। কেন ও কি জন্য বাঙালীর সংস্কৃতিতে এত লৌকিক উপকরণের 
প্রাচুর্য, তার উত্তর অনেকাংশে রাঢ়দেশের ইতিহাস থেকেই (উত্তরবঙ্গ ছাড়! ) 
পাওয়া যায়। রাঢদেশে বিভিন্ন জাতির আহ্ছপাতিক প্রাধান্য, সাঁওতাল 

প্রভৃতি আদিম জাতির সঙ্গে তাদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থেকে 
বাঙালীর সংস্কৃতির লৌকিক উৎসের আভাষ পাওয়া যাঁয়। রাঢ়দেশের 
এই ইতিহাস শিক্ষিত “আযাকাডেমিক' এঁতিহাসিকরা কেউ অঙ্ুসন্ধান ও 
লিপিবদ্ধ করা তেমন প্রয়োজন বোধ করেননি । ইতিহাসে সাধারণত 
লোকসাধারণের কোন ভূমিকাও নেই, স্থানও নেই । সেখানে সব রাজা- 
রাজড়ার বিরাট কাগ্ডকারধানার তথ্য-সমারোহ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত 

লোরশি্পীরা এই ইতিহাসটুকু পুরাণকথা, কবিগান, ছড়াকাহিনীও বিচিত্র সব 
লোকোৎসবের মধ্যে বাচিয়ে রেখেছেন । এই ইতিহাসের জীবস্ত চিত্র গোঁড়া 



বাকুড়া - রাচদেশ ণও 

মাটির ইটের উপর খোদাই করে রেখে গেছেন রাঢ়ের মৃৎশিল্পীরা । পশ্চিম- 
বঙ্গের মন্দ্িরেয় গায়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্বস্ত অশ্বারোহী, ধনুর্বাণধারী 
ও মল্লবীরদের চিত্র পোড়ামাটির ইটের গায়ে শিল্পীরা খোদাই করে রেখেছেন। 
বোবা যায়, তখনও বাংলার স্থানীয় সামস্ত রাঁজাদের সিংহাঁসন ইংরেজের 
কামান-বিক্ষোরণে টলমল করে ওঠেনি। তখনও ধীবর, ডোম প্রভৃতি 
জাতি-উপজাতির লোকের। বীর যোদ্ধ। ছিল, বাঙালীর গৌরব ছিল। ইতিহাসের 
কয়েকটি জীর্ণ ছিন্নপত্রের মতন বিষুপুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি 

দেখতে দেখতে বাঙালীর অতীত দিনের এই সব স্থতি ভেসে উঠছিল চোখের 

সামনে । সেই “অতীত' দ্দিন সোনার দিন ছিল, এমন কথা বলছি না। 

তবু তখন বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যা আজ 
স্মরণ করা প্রয়োজন । অতীত-বিস্ত ও এতিহ-বিস্ত জাতি সুন্দর “ভবিষ্যৎ 

গড়ে তুলতে পারে না। এই কথা মনে করেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-প্রদক্ষিণের 
এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি । 
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দলম্দন বা! দলমাদল কামান এখন নিম্তব্ধ। ভাস্কর পণ্ডিতের দুধ্ধ মারাঠা- 
বাহিনীর বিরুদ্ধে দলমর্দন গর্জন করে উঠেছিল মল্পভূমির রাজধানী বিষুপুরের 
ছুর্গ থেকে । মল্পভূমবাসীর বিশ্বাস, রাজদেবতা মদনমোহন স্বহন্তে দলমাদল 

ধারণ করে বন-বিষ্ুপুরের অরণ্যভূমি কাপিয়ে তুলেছিলেন। বাংলার 
দলমাদলের গর্জনে মারাঠা দন্থ্যর! বিপর্যস্ত হয়ে অরণ্যে আত্মগোপন করেছিল। 
তারপর আরও অনেক কামান গর্জে উঠেছে মল্লভূমি থেকে, বিদেশী বৃটিশ দক্থ্য- 
দের বিরুদ্ধে। প্রায় এক শতাববী ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম 
প্রাস্ত পর্যস্ত সমগ্র মল্পভূম, বীরভূম, ঝাড়খণ্ড, সিংহভূম, মানভূম অঞ্চলে শত শত 
কামান গর্জন করেছে বুটিশ সিংহের সামনে । আজ সব নিস্তন্ধথ। দলমাদল 

এঁতিহাসিক কৌতৃহলের বস্তরূপে সংরক্ষিত, বাকি অধিকাংশই মল্পভূমের ভূগর্ভে 
সমাধিস্থ । ব্বাধীন বাংলার এক অতীত যুগের স্বপ্নপুরী বিষুবপুর | 

মধ্যরাত্রে বিষুপুর স্টেশন থেকে গড়দরজার কাছে দেওয়ান-বাড়ি যাবার 
পথে বারবার আমার এই কথ! মনে হুচ্ছিল। বাংলার অন্তান্ত মফঃম্বল শহরের 

সঙ্গে বিষুপুরের একটা পার্থক্য আছে, প্রতি মৃহূর্তে সেটা অনুভব করছিলাম । 

শহরের একাংশের নাম “মারাঠা ছাউনি এবং তারই দক্ষিণে “বীর দরজা”, 
প্রাচীন দুর্গের প্রবেশদ্বার । মাঝরাতে সমন্ত শহর নিঝুম, নিস্তব্ধ | মনে হচ্ছিল 
যেন এতিহাসিক স্থৃতির স্বপ্ন দেখছে ঘুমন্ত বিষ্লপুর এবং সর্বাঙ্গ তার স্বপ্রম্পর্শে 

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। ইতিহাস অনেক সময় কাব্যের চেয়েও বেশি 
রোমান্টিক মনে হয়, অন্তত বিষুপুরে আমার তাই মনে হয়েছে । দেওয়ান- 
বাড়ির অতিথি, স্থৃতরাং গড়দরজার কাছে বিষুপুরের এতিহাসিক স্মৃতির ভগ্ন- 
স্তপের কোলে আমি আশ্রয় নিয়েছি, রোমাঞ্চ হওয়। স্বাভাবিক । মা-দিদিমাদের 
কাছে বসে গল্প শুনেছি, অতীত দিনের নানারকমের টুকরো কথা- রাজার 

কথা, রাজকর্মচারীদের কথা, বিষুপুরের বিচিত্র সব উৎসব-পার্বণের কথা, ছড়া 

প্রবাদ, আচার অনুষ্ঠানের কথা । যত শুনেছি ও দেখেছি তত মনে হয়েছে, 

বিষুঃপুরকে ধার! “ইন্ত্রপুরী” বলে গেছেন তার! শুধু বড় বড় বাধ, গড়, ছূর্গ ও 
মন্দির দেখে বলেননি, বিফুপুরবানীর উৎ্সব-পার্বণ শিল্পকলায় অপূর্ব মানসৈশ্বর্ষের 
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বিকাশ দেখেও বলেছিলেন। বড় বড় ইমারত, অট্রালিকা, স্ত,পীকুত ইটের 
রুচিহীন প্রাসাদ ব! গৃহ বিষুটপুর শহরে খুব বেশি নেই, বোধ হয় অন্তান্ত 
মফঃম্বল শহরের তুলনায় সবচেয়ে কম। মারওয়াড়ী বণিকরা অভিযান করলেও 
কার্য ইটের স্তুপে বিষুপুর আজও ছেয়ে ধায়নি। এখনও বিষুপুরে ছবির 
মতন খড়ের বীকানো চালের ইটের ও মাটির ঘর (বাংল! ঘর ) দেখলে চোখ 
জুড়িয়ে যায়, মনে হয় বিষুপুরে বাঙালী আজও বেঁচে আছে, অর্থের আভিজাত্যে 

তার রুচি বিকৃত হয়নি। বাংলার এঁতিহের প্রতি বিষুঃপুরের যেন একটা নাড়ীর 
টান আছে বলে মনে হয়। শুধু বিষুপুরের লোকালয় নয়, দেবালয়গুলি দেখেও 
তাই মনে হয়। 

বিষুপুরের রাজাদের সম্বন্ধে একাধিক কিংবাস্তী আছে। “নহ্মূলাঃ 

জনশ্রুতিঃ*। জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর মূল একট! থাকে, কিন্তু কালক্রমে সেই 
মূল থেকে এত শাখাপ্রশাখা গজিয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যস্ত মূলটি আর খুঁজে 

পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছ থেকে হান্টার সাহেব রাজবংশের 
উৎপত্তির ষে কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন ( প্ট্যাটিহ্িকাল আযাকাউণ্ট অফ, 
বেঙ্গল” এবং ন্ঘ্যানাল্স অফ. রুর।ল বেঙ্গল গ্রন্থে) তার সঙ্গে “গেজেটিয়ারের” 
জন্ত ও'মালী সংগৃহীত (রাজবংশের নধিপত্র থেকে ) বিবরণের মৌলিক পার্থক্য 
আছে। বেশ বোঝা যায়, প্রাচীন কিংবদন্তী ক্রমে রূপাস্তরিত হয়েছে। 
পরবর্তীকালে মল্পরাজারা যখন সভাপগ্ডিতকে দিয়ে বংশবৃত্তাস্ত রচন! করিয়েছেন, 
তখন তার ভিতর থেকে ধীবর ও আদিবাসীদের সঙ্গে আদিমল্লের সম্পর্কের সমস্ত 
কাহিনী ছেঁটে ফেলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদ্ধের কথা যোগ করেছেন এবং তার! যে 
উত্তরভারতের রাজপুত বংশজাত তাও ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাংলা 
দেশের এই সব 'রাজবংশচরিত” ও “কুলপঞ্রিকার' একটা উপসর্গ মনোবিজ্ঞানীদের 

সহজেই নজরে পড়বে--সেটার নামকরণ করা যায় ক্ষত্রিয়-কম্প্নেক্স” ও 
'রাজপুত-কম্প্রেক্স” ৷ হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্যের এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়!। 

অধিকাংশ এভিহাঁদিক, সমীজতত্ববিদ্ ও জাতিতত্ববিদূর৷ এই সব বংশচরিত ও 
কূলপন্তীর এতিহাঁদিকতা অস্বীকার করেন। এগুলির ঘষে একেবারেই কোন 
এতিহামিক মূল্য নেই তা নয়, যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ বংশোৎপত্তির পরস্পর- 
বিরোধী কাহিনীগুলি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিঙ্লেষণ করলে তার মধ্যে অনেক 
গোপন তথ্যের, অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া ষেতে পারে । আপাতত 
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বিষুঃপুর রাজবংশ প্রসঙ্গে তা করবার প্রয়োজন নেই। একদল এঁতিহাসিক 
বিষুপুরের রাজাদের স্থানীয় অধিবাসীদের বংশধর বলে মনে করেন। আমারও 
ব্যক্তিগত ধারণ! তাই এবং তা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড় 
কথা, বিষুপুরের রাজারা বাঙালী এবং পশ্চিমবঙের স্বাধীন বাঙালী সামস্ত 
রাজাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ । অবশ্ত “একদা” ছিলেন, এখন 
'রাজা” নামে আছেন, “রাজত্ব নামেও নেই। 

“বিষুণপুরের রাজাদের শৌরবীর্ধের কাহিনী, স্বাধীনতা-গ্রীতির কাহিনী, 
সাংস্কৃতিক বদান্তা, ধর্মান্ুরাগ ও উদারতার কাহিনী আজ রূপকথার মতন 
অবিশ্বীন্ত মনে হলেও, এককালে এঁতিহাঁসিক সত্য ছিল। স্থবিস্তৃত মল্লভূমের 

স্বাধীন রাজা ছিলেন তারা, “মল্লাবনীনাঁথ, বলে পরিচিত। মল্লভূমের সীমাঁন৷ 

তখন উত্তরে সীওতাল-পরগণীর দামিন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশ, 

পুর্বে বর্ধমানের একাংশ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের 

অনেকটা! অঞ্চল পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা ষে মল্লবীর ছিলেন তা তাদের 

আদিমল্ল, জয়মল্প, কালুমল্প, বীর হাম্বীর প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায়। 
হিন্দুযুগে মল্পরাজাদের সঠিক কোন ইতিহাস জানা যাঁয় না । মনে হয়, বাংলার 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যান্তি হ্বাধীন স্থানীয় রাজাদ্দের মতন তারাও রাজত্ব 

করতেন এবং প্রতিবেী দুর্বল রাজা, গোঁী ও কৌম (ট্রাইব্যাল ) সর্দারদের 
পরাঁজিত করে ক্রমে রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছেন। সীমান্তের আদিবাসী 

ও অন্যান্ত সংগ্লি্ই জাতির মধ্যে মল্পরাজাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং 

সেইজন্য তাদেরই রাজা বলে তারা পরিচিত ছিলেন। বাংলার আদিবাসী, 

ধীবর, ডোম প্রভৃতি জাতি বীর যোদ্ধার জাতি এবং বাঙ্গালীর বীরত্বের 

কাহিনীর প্রধান নায়ক তারাই । আজও মধ্যে মধ্যে বীরভূম বিষ্ণুপুর অঞ্চলে 

ভোমদের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে পথে বেরুতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের 

ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে যুদ্ধযান্্রার চমৎকার বর্ণনা আছে। এই সব বর্ণনা থেকে 

পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী ও তারও আগেকার যোদ্ধা! বীর বাঙালীর ছবি চোখের 

সামনে ভেমে গঠে। মল্লভূমবাসী জনৈক ধর্মমঙ্গল রচয়িতার বর্ণনা থেকে এই 
বর্দন। কিছুটা উদ্ধত করছি £ 

গজপৃষ্ঠে ধাঙ ধাঙ বাজে জোড়া দাষা 

সাঙ্গিল ভূপতি বায় মাহদ্যার মাম] | 
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আগে চলে বার ঘণ্টা পতাকা নিশান 

'ছাব্বিশ হাজার ঘোড়। চলে কানে কান। 

সাজিল প্রধান ঢালি বুড়া কুম্তকার 

টমক ধামসা বাজে রণশিঙগা ঢাঁক। 

তিন হাঁজার সেন! সঙ্গে হাথে ধনুঃশর 

হাঁড়িয়। চামর বান্ধ! বাশের উপর ।**, 

রাম রায় চাষা সাজে সমরে প্রচণ্ড 

যমকে নাশিতে পারে যুঝ্যা এক দণ্ড ।*** 

ছ" বুড়ি মাদল বাজে তের পণ ঢোল 
আগে ধায় বন্দুকি ধান্গকি কত কোল। 

এর মধ্যে প্রধান ঢাঁলি বৃদ্ধ কুকার আছে, সাধারণ চাধী আছে, যে ষমকে 

পর্স্ত ু'দণ্ড যুঝতে পারে, বন্দুকি ও ধানুকি ও আদিবাসী কোল আছে, মাহগ্যার 
মামী ভূপতি রায় আছে, ছাব্বিশ হাঁজার অশ্বারোহী, তিন হাজার ধনুর্বাণধারী 

প্রভৃতি আছে। একেবারে আদর্শ জনসেনাঁবাহিনী। কোন বিদেশী রাঁজা বা 
অপ্রিয় রাজার সাহস হত না এইরকম জনসেন! গঠন করতে শুধু এই 
বর্ণনার মধ্যে নয়, 

আগে ডোম বাগে ডোম ঘোড়া ভোম সাজে 

দাঁল মেঘর ঘাঘর বাজে 
_বাংলাদেশের এই ধরনের জনপ্রিয় ছড়ার মধ্যেও বাংলার জনসেনার স্থতি 

সম্পূর্ণ অক্ষুপ্ন রয়েছে । এই সব ছড়ার উৎপত্তি অধিকাংশই পশ্চিম্ববঙ্গে এবং মনে 
হয় মল্লভূম্ন অঞ্চলে । 

মল্পভূমের রাঁজাদের স্বাধীন রাঁজশক্তির আভাস পাওয়া যাঁয় এই সব 
কাব্যিক বর্ণনা, লোকগ্রবাদ কাহিনী ও ছড়ার মধ্যে। প্রবাদ আছে, রঘুনাথ 
সিংহ একবার মুশিদাবাদের নবাব দরবারে গিয়ে দেখেন যে, নবাবের একটি 
দুধ্ধ প্রকৃতির ঘোঁড়াকে মান করাবার জন্ত ঘোলজন অশ্বারোহী ধরে . নিয়ে 

যাচ্ছে। দেখে তিনি বিদ্ধাপ করে বলেন £ একটি ঘোড়ার জন্য যোলজন 

লোকের দরকার হল? নবাব তাকে চ্যালে্ড করেন। রঘুনাথ সিংহ 
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অশ্লানব্দমনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আট দিনের পথ নয় ঘণ্টায় ঝড়ের বেগে ঘুরে 
এসে বলেন £ “এই নিন আপনার ঘোড়া, বেশ দৌড়য় ভাল!” বিষুঃপুরের 

রাজার রাজন্ব মকুব করে নবাব সসম্মানে তাঁকে বিষুপুরে পাঠিয়ে দেন। 
কাহিনী হলেও এ-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য আছে, বীরত্বের বৈশিষ্ট্য। মন্লভূম 
রাজবংশাশ্িত অধিকাংশ কিংবদস্তী ও কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। 
বোবা যায়, স্বাধীন রাজার সুদীর্ঘ বীরত্বের এঁতিহা এর মধ্যে আত্মগোপন 
করে আছে। 

ঘোড়শ শতাব্দীর শেষে বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল থেকে আমরা! বিষুপুরের 
রাজাদের মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারি। মোগল-পাঠানে 

যুদ্ধ চলছে তখন বাংলাদেশে । পাঠান আমলে এবং মোগল আমলেও দেখ! 

যায়, মুসলমান শাসকেরা সীমান্তের হিন্দুরাজা! বিষুপুর রাঁজাদের আত্যন্তরিক 

রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি । মুিদকুলি খ' 

পর্যস্ত না। কিন্ত বৃটিশ শাঁসকরা করেছিলেন । বুটিশ আমলে বর্ধিত রাঁজন্বের 
দায়ে, ছুতিক্ষের চাপে ও ঘরোয়৷ গোলযোগের মধ্যে বিষুঃপুর রাজবংশের ত্রুত 
অবনতি হতে থাকে। ছুর্দিনের সময় অত্তত্বন্বও বিষুপুর রাজবংশের অধঃ- 
পতনের অন্যতম কারণ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাবীর 
গোড়া থেকে বিষুপুরের রাজাদের চরম ছুর্দিন দেখা! দেয়। ১৮০৬ সালে 
বর্ধমানের মহারাজ! নিলামে বিষ্ণপুরের রাজাদের অধিকাংশ সম্পত্তি কিনে 

নেন। গবর্নমে্টের সামান্য বৃত্তি ও দেবোত্বর সম্পতিটুকু শুধু সম্বল থাকে 
রাজাদের। তাই নিয়ে তীরা বিষুপুরে, ইন্দাসে, জামকুণ্ডী ও কুঁচিয়াকোলে 
ছিন্নভিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করতে থাকেন। ইংরেজ আমলে বাংলার 
পশ্চিম সীমান্তের অন্ততম স্বাধীন রাজবংশের রাজত্বের ইতিহাস এইভাবে 

শেষ হয়ে যায়। ইংরেজের কৃপাদৃষ্টিতে অবশেষে পত্তনি ব্যবস্থার মাধ্যমে 
বর্ধমানের মহারাজার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে । বিষুপুর রাজবংশের অধঃপতন 
এবং বর্ধমান রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হয় ইংরেজ শাসনকালে। 

মললরাজ বীর হা্বীরের রাজত্বকালে আর একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে 
যরভূমের ইতিহাসে । শক্তির পৃজারী মল্পভূমবাসীর রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস 
জচার্ধের কাছে বৈবধর্মে দীক্ষিত হন। সপ্তদশ শতাবীর প্রথম থেকে 
বিষুপুরের রাজারা পরম বৈষব হয়ে পড়েন এবং শুধু বৈষবধর্মের নয়, বৈষঃব- 
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বুগের বাংল! সাহিত্যেরও তীর বিশেষ পোষকতা। করেন । অষ্টাদশ শতাবীর 
মধ্যভাগ পর্যস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাড়ে এমন কবি অল্পই' ছিলেন, মল্সরাজবংশের 

প্রশস্তি ধারা গাননি। মল্পরাজারা ও রাজাস্ত:পুরের মহিলারাঁও বৈষ্ণবশান্ত্রে 
স্থঁশিক্ষিত ছিলেন । তার! নিজেরা! অনেক বৈষ্ণব পদও রচনা করেছেন। 

কিন্ত বাংলার অন্ততম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভাবাতিশয্য | বৈষ্যব্ধর্ষে দীক্ষা 
নিয়ে মল্পরাজার তাদের রাজ্যের মধ্যে ক্রমে বৈষ্ণব আচাঁর-অহুষ্ঠান কঠোরভাবে 
আবশ্তিক করলেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অত্যুগ্র বৈষ্ণবতা৷ কিরকম 
হাম্তকর হয়েছিল তার একটু দৃষ্টান্ত বূপরাম চক্রবর্তীর ধমঙ্গল” থেকে 
দিচ্ছি-_ 

রাজ্যের সহিত রাজ করে একাদশী, 

পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী। 

চার] মাঁনা হাথিকে ঘোড়াকে মান। ঘাস, + 

দশমীর বাছ্য বাজে রাজার নিবাস। 
কৰি ইঙ্গিত করেছেন, একাদশীর দিনে বিষুণপুরের পোষা জন্তদ্দেরও খাদ্য 
দেওয়। হত না। “গোপাল সিংহের বেগার” প্রবাদের মধ্যে এই উৎকট 

বৈষুবতাঁর ইঙ্গিত আছে । €বষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে বিষুণপুরের রাজারা যেমন 
বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি ক্রমে তার 

উৎকট আতিশয্যের জন্য নিজেদের অধঃপতনের পথও স্থগম করেছেন। শক্তি 

ও বলবীর্ধের পুজারীরা অবশেষে রাজ্যশুদ্ধ একাদশী করে ও গোপাল সিংহের 
বেগার খেটে নির্বার্ধ শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তারপর এতিহাসিক ঘটনাবর্তের 
ক্রমাগত ধাক্কায় ভিত পর্যস্ত ভেঙে পড়তে দেরি হয়নি। বাংলার এঁতিহাঁসিক 
পশ্চিম প্রান্তের বীর প্রহরী বিষুপুর রাজবংশের পতনের পর বাঙালীর স্বাধীন 
জীবনের তূর্য অস্ত গেছে। বিষুপুরের ছুর্গের দিকে চেয়ে, দলমাদল কামানের 
দিকে চেয়ে, কেবল এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল। 



বিষুপুরের দেবালয় 
(এক) 

আকবর বাদ্শীহের সমসাময়িক মল্নভূমের শ্রেষ্ঠ রাজ! ছিলেন বীর হাম্বীর। 
বনজঙ্গল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী, ধীবর বাউরী হাঁড়ি ভোম প্রভৃতি 
জাতিপ্রধান মল্পভূমের রাজ] হঠাঁৎ বন-বিষুপুরকে ইন্ত্রপুরীতে পরিণত করার 
স্বপ্ন দেখলেন কেন? শ্বেতপাথরের প্রাসাদ ও অট্রালিকাবহুল বিষুপুরের 
যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, আজ তার কোন চিন্ছ দেখা যায় না বিষ্পুরের 
কোথাও। বিধুপুরের দুর্গের মধ্যে রাজবাড়ীর যে ভর্রস্তপ আছে, তার ভিতর 
থেকে কোন বিশাল রাঁজপ্রাসাদের শ্বেতপাঁথরের কঙ্কাল অত্যুগ্র কল্পনার জীয়ন- 
কাঠির স্পর্শেও চোখের সামনে তেসে ওঠে না। সাধারণ মহুষ্যালয়ের মতন 
বিষুপুরের রাজাদের বসতবাড়ি, দোতালাও নয়, একতলা-_মনে হয় যেন মাটির 
অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে যার! তাদের ধার! রাঁজা, তাঁরা রাজকীয় বিলাসের 

জন্ত কোনদিন মাটির কোল ছেড়ে উধ্বে” শূন্যে বিরাজ করতে চাঁননি। বাস্তবিক, 
স্তস্তিত হয়ে গিয়েছিলাম বিষুপুরের রাঁজবাড়ি দেখে । বাংলার যে-কোন 
নগণ্য জমিদারের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করলেও বিষুপুরের রাজবাড়ি মনে হয় 
সাধারণ গৃহস্থের বাড়ি। এ-সম্বদ্ধে একাধিক কিংবদস্তী আছে বিষুপুরে। 

কেউ বলেন, আসল রাজবাড়ি ভূগর্ভে প্রোথিত। কিন্ত তা কল্পনা করার 
কোঁন কারণ নেই। কানিংহামের আমল থেকে একাধিক প্রত্বতাত্বিক 

বিষুপুর গেছেন, দুর্গের অভ্যস্তরস্থ যাবতীয় গৃহ-দেবালয়াদি পরিদর্শন করেছেন, 
কিন্ত অতীতের কোন বিশাল রাজপ্রানাদের কোন জীর্প বা লুপ্ত কঙ্কালের 

ইঙ্গিতও কেউ পাননি কোথাও। তাঁদের বিবরণীর মধ্যে তার কোন আভাষও 

নেই। বিষুপুরের লোকসাধারণের বিশ্বাস, বিষুঃপুরের লোকপ্রিয় রাজার 
সাধারণ বাসগৃহ ছেড়ে রাজপ্রাসাদে বাস করতে চাননি এবং ছুর্গের ভিতরে বা 

বিষুপুরে, দেবালয় ছাড়িয়ে যে-কোন আলয়, রাজার ব৷ প্রজার, স্স্তে মাথা 
তুলে দীড়াক, এ তাঁদের কাম্য ছিল না কোনদিন। বিষ্ুপুরের একাধিক 
লোককে প্রশ্ন করে এই উত্তর পেয়েছি । মনে হয়, সাধারণের এই বিশ্বানের 
মূলে কিছুটা এঁতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, 
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বাংলার দেবদেবালয়প্রধান স্থান বিধুঃপুর হল.কি করে? মত কিসের 
প্রেরণায় তাদেয় রাজধানীতে এত বিচিত্র দেবালয় নির্মাণ করলেন? _ মনে 
হয় যেন, বাংলার ভাঙ্কর, স্থপতি, শুত্রধর ও শিল্পীদের বিস্ময়কর কলাকুশলতার 
কীতিনগরী বিষুপুর, যুগষুগাস্তের যাবতীয় তাগ্যবিপর্যয় ও ঘটনাবর্তের মধ্যে 
অমর হয়ে দাড়িয়ে আছে। আরও মনে হয়, অতীত শিল্পগৌরবের এই 
সমাধিক্ষেত্রে কেবল উদ্দাসীন বৈরাগীর মতন বিচরণ করেই কি আমরা 
বাঙালীর! ভবিষ্কতে গৌরবান্বিত বোধ করব? 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে শ্রীনিবাস আচার্ধের কাছে মল্লরাজা বীর 
হাস্বীরের বফবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ মল্পভূমের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা । এ-সম্বন্ধ 
একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌঁড়দেশে একগাঁড়ি 
বৈষ্কবগ্রন্থ পাঠাচ্ছিলেন, শ্রীনিবাদ, নরোতম ও শ্যামানন্দের তত্বাবধানে । 
বনজজল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে তার] বন-বিষুঃপুরে এসে পৌঁছলেন-- 

এথা৷ তো আচাধ ঠাকুর বনেতে ভ্রষিয়! 
একদিন বিষুপুরে গ্রবেশিল গিঞা। 

পথে মন্্ভূমের গোপালপুর গ্রামে দহ্থ্যরা বৈষ্বগ্রস্থাদি লুঠ করে। শোনা 
যায়, কষ্ণদাস কবিরাজের “শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, গ্রন্থেরও সন্তোসমাঁপ্ত পাগুলিপি- 
খানি তার মধ্যে ছিল। লুটের সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ কষ্ণদাম সংজ। হারান এবং 
কেউ বলেন তৎক্ষণাৎ, কেউ বলেন অল্পদিনের মধ্যে, তীর মৃত্যু হয়। যাই 
হোক, দহ্থাদের হাতে নিগৃহীত হয়ে তারা বনপথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে 
বিষুরপুরে উপস্থিত হুন। বিষুপুরের মধ্যে প্রায় দশদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে 
শ্রনিবাসার্দি আচার্বরা একদিন পথের ধারে বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম করছেন, 
এমন সময় একজন হ্থদর্শন ত্রাহ্মণকুমাঁরকে দেখে শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা! করেন £ 

কহ দেখি কেব! রাজা কি নাম হয়। 
ধামিক কি অন্ত মন তাহার আশয় ॥ 

তিহে। কহে রাজ! হয় বড় ছুরাচার। 

দস্থ্যবৃত্তি করে সদ অত্যন্ত হূর্বার ॥ 

ধরে কাটে ধন লুটে নাচলে ঘাট বাট। 
বীর হান্বীর নাম হয় রাজার মল্পপাট ॥ 



৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

মল্লরাঁজ। বীর হাম্বীর ও তীর পূর্বপুরুষদের আচার-ব্যবহারের ইঙ্গিত কর! 
হয়েছে এর মধ্যে এবং ইঙ্গিত অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । আরও উল্লেখযোগ্য, স্থদর্শন 
প্রীক্ষণকুমারের মুখ দিয়ে কথাগুলি বলানে। হয়েছে। যেন কোন আর্ধনন্দন ষেন 
স্থানীয় কোন অনার্ধ রাজার ব্ররাচার বর্ণনা করছেন। এই বীর হাম্বীরকৈ 

শ্রীনিবাসাচার্য বৈষ্বধর্মে দীক্ষা! দিয়েছিলেন। লুষ্তিত পাঙুলিপির সন্ধানে 
রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বীর হা্বীরকে এমনভাবে আকরুষ্ট করেছিলেন 

যে, মল্পরাজার ভাতে ভাবাস্তর হয়েছিল। গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্ে বীর ছাত্বীরের 
এই দীক্ষা গ্রহণ, মল্লভূয়ের নয় শুধু, বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাঁসে সেদিন যুগীস্তর 
এনেছিল। ূ 

অথচ মল্ভূমে বিষুপুজার প্রচলন যে বীর হাম্বীর বা মল্লরাজাদের সময় 
থেকে হয়েছিল, তা নয়। রাঢ়ের স্বাধীন বাঙালী রাজাদের মধ্যে শুধু যে 
মন্রাঁজারাই ছিলেন, তাও নয়। তাঁদের পূর্বে অনেক শক্তিশালী স্বাধীন 
রাজার আবির্ভাব হয়েছিল রাঢ়দেশে। বীকুড়া শহরের প্রায় বারো মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে শুশুনিয়। পাহাড়ের গুহাপ্রাচীরের একটি লিপিতে দেখা গেছে 
যে, পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন রাজ! চন্দরর্মা। শুশুনিয়ার পচিশ মাইল 
উত্তর-পূর্বের পোখর্না গ্রামটিকেই প্রত্বতত্ববিদ্রা 'পুফকরণা' বলে মনে করেন। 

রাজা! চন্ত্রবর্ম৷ ছিলেন চক্রম্বামী বিষ্ণুর উপাসক। স্বতরাং বিষধর উপাসনা 
রাঢদেশে চতুর্থ-পঞ্চম ৃষ্টাৰ থেকে ষে প্রবতিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। তাছাড়া বিষ্ুমৃন্তি এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে বাংলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে, চৈতন্তপূর্ব যুগেও যে বিষণুভক্ত বৈষণবদের বেশ 
আধিপত্য ছিল ত! পরিষ্কার বোঝা ষায়। বিষ্ণুর শিলামূতি ও দশাবতারের 
পুজা আগে থেকেই বাংলাদেশে চলে আসছিল । পঞ্চদশ শতাবীর শেষদিকে 

“মাধবেন্ত্র পুরী ও তার শি্তর। গোপাল মৃতির পূজার প্রচলন করেন। বোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃন্দাবনের গোন্বামীর! রাধারষের যুগলমৃতি পূজার প্রবর্তন 

করেন। গৌর-নিতাই মৃত্তি পুজার প্রচলন করেন প্রায় এই সময় শ্রীখণ্ডের 
( কাটোর়! ) নরহরি সরকার ও অঙ্থিকাঁকালনার গৌরীদাস পর্ডিত। এই 
পৃজার প্রথম ব্যবস্থাপক হলেন অধৈত আচার্য । ৮ 

, বিঞ্ুপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব দেবতা প্রতিষ্ঠিত, রাধা- 
কুফের যুগল মৃতি, মদনমোহন, মদনগোপাল প্রভৃতি । বৈফবধর্মে দীক্ষাগ্রহণের 



বাঝুড়া - বিষুপুর ৮৩ 

পরই যে বিষুপুরের রাজারা এই সব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহের 

কোন অবকাশ নেই। হ্ৃতরাং দেবালয়গুলির প্রাচীনত্বের সীমারেখা সপ্তদশ 
শতাবীর প্রথমভাগ পধস্ত টানা যায়, তার আগে টানা যায় না। প্রত্বতত্ব- 
বিদ্রাও দেবালম্বের লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করে এবং অন্তান্ত,. দিক থেকে 
বিচার করে তাই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তার আগেও নিশ্চয় মন্্রাজারা 
দেবদেবীর পূজা করতেন এবং কোন-না-কোন ধর্মীচরণে বিশ্বাসীও ছিলেন। 
কি সেই ধর্ম? এক কথায় বলা যায়, আজও সার! রাঢ়দেশ ও মঙ্লভূমের ঘা 

গ্রধান লৌকিক ধর্ম-_শাক্ত ও শৈবধর্ম এবং আদিম কৌমধর্ম, মল্লরাজারা 
প্রধানত তারই পোঁষফকতা করতেন। রাজ্যের মধ্যে বিষুভক্ত বৈষবরা যে 
ছিলেন না ( চৈতন্ত-পূর্ব যুগের ) তা নয়। ছিলেন, তবে তাঁরা প্রধানত সমাজের 

উচ্চবর্ণভুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। মন্ভূমের সাধারণ লোকসমাজে শক্তিপূজার 

নানারকম লৌকিক রূপের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি । এত বেশি যে বিষ্ণু 
পুরের রাজাদের পরবর্তাকালের উৎকট আতিশধ্য ও আবশ্যিক বিধিনিষেধের 
দৌরায্মেও তার প্রভাব লৌকসমাজে বিশেষ কমেনি। আজও ধীবর, বাঁউরী 

প্রভৃতি পরিবেষ্টিত বিষুপুরে কালীপুজা, মনসাপৃজা, ভৈরবপূজা, বড়মপুজা 
ধর্মপূজা ইত্যাদির অত্যিক প্রাধান্য রয়েছে দেখা যায় এবং এইসব উৎসবে 

তান্ত্রিকোচিত আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই ( মগ্ঘপানি, বলিদান ইত্যাদি) 
উল্লেখযোগ্য । 'নরোতমবিলাসের' বর্ণনার কথা মনে হয়-_ 

করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে। 

ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর ঘারে ॥ 

কেহ কেহ মানুষের কাটা মুড লৈয়া। 
খড়গ করে করয় নর্তন মত্ত হৈয়া ॥ 

ধারা বিশ্বাস করবেন না, তারা পৌষসংক্রাস্তির দিন বিষুঃপুরের বাউরীধের 
বড়মপূজার উৎসবটি দেখবেন। বরাহ-শিকার, বলিদান ও মগ্পানোৎসবের 
ভয়াবহ রূপ দেখলে নরোত্তমবিলাসের” কথা মনে হবে। এরকম আরও অনেক 

উৎসব আছে এবং তারই সঙ্গে আছে রামলীলা, দোল ইত্যাদি । ছুটি উৎসবের 
স্বতন্ত্র প্রতিপত্তির ধারা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁদের বিচিত্র মিলন-মিশ্রও 
উদ্লেখষোগ্য। কিংবাস্তী শোন! যায়, বিঞুঃপুরের মুন্সী দেবীর সামনে আগে 
নরবলি হত। খড়বাংলোর প্রাচীন মন্দিয়ে আজও চণ্ডী, দুর্গা ইত্যাদি 



৮৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

পৃজিত হন। বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে আজও কর্মকার 'পণ্ডিত' পুঁজিত বুড়োধর্ম 
আছেন। শ্রধু বড়মপূজ। নয়, বিষুপুরের ভৈরবপৃজাও উল্লেখযোগ্য । যে-নে 
ভৈরব নয়, ঝোপেঝাড়ের ভৈরব । এগুলি সব বৈষ্বপূর্ব যুগের বিষুঃপুরের 
প্রাচীন ধর্মোৎসবের ধারা বহন করছে মনে হুয়। বিষুপুরের উৎসব-পার্বন 
প্রসঙ্গে পরে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলা 
দরকার যে, বিষুপুরের বৈষ্ণবপ্রধান দেবদেবী ও দেবালয়ের মধ্যেও এইসব 
দেবদেবীরা সম্পূর্ণ কর্তৃত্বসহ বিরাজ করছেন। তাঁরা অবশ্ত অনেকেই 
আলয়হীন, কেবল বুড়োধর্ম, চশ্তী-ছুর্গা ও মক্লেশ্বর শিবের একটি করে দেবালয় ' 

আছে। | 

অধিকাংশ দেবালয় আজ দেবতাশূন্ত, বিষুরপুর দুর্গের ভিতরে ৷ তার মধ্যে 
পাশাপাশি একজোড়। করে চারটি রেখদেউল এবং ছুর্গের বাইরে 'রাসমঞ্চ' ব'লে 
পরিচিত পিরামিডতুল্য গৃহটি উল্লেখযোগ্য । কানিংহামের আমলে ১৮৭২-৭৩ 
সালে বেগলার সাহেব যখন বিষুপুর গিয়েছিলেন (প্রায় আশী বছর আগে ) 
তখন তিনিও এই রামঞ্চটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন- “১০ ৮গাতে ০80003 

75151010581 50:000016 10180%717 25 0১০ 1851391)01)2” (4৯৪, 

[৪০:%, ৬০]. 8, 1878). পিরামিডের পাদদেশে সারবন্দী বাংল! দোচাল। 

ও চারচাল! ঘর বূপায়িত করা অলঙ্কাররূপে। ছুর্গের ভিতরের চারটি দেউলের 

কথা কেউ উল্লেখ করেননি এবং কেন করেননি জানি না। বরাকরের দেউল 

বা চব্বিশ পরগণার জটার দেউলের মতন প্রাচীন নয়, মনে হয় দেউলগুলি 
সপ্তদশ শতাবীর গোড়ার দিকে তৈরি, বিশেষ করে ছোট জীর্ণ দেউল ছুটি। 

পঞ্চকোট-মানভূম থেকে বীকুড়া জেলার ছাতন৷ অঞ্চল পর্বস্ত এই দেউলাকার 
দেবালয়ের প্রাধান্ত বেশি দেখ! যায় বাংলাদেশে । বর্ধমান, বীকুড়া ও বীরভূম 
জেলায় দেউলাকার দেবালয় যে এককালে গঠিত হয়েছিল তাও কয়েকটির 
অস্তিত্ব থেকে বোঝা! যায়। বরাকর, বাহলাড়া, ইছাইঘোষের ও জটার 
দেউলের মতন মনে হয় বিষুুরের চুর্গাত্যন্তরস্থ দেউলগুলিও বাংলাদেশে 

দেবালয়-স্থাপত্যের ইতিহাসের একটি অধুনালুপ্ত ধারার সাক্ষী দিচ্ছে 



(ছুই) 

বৈধবধর্মে দীক্ষা! নেবার আগে মন্নরাজার। প্রধানত শিব ও শক্তির পৃজারী 
ছিলেন। একথা আগে বলেছি। যোঁড়শ শতাবীর আগেই রাঢ়ের সর্বত্র 
তত্তরাচারের পূর্ণ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। আদিম কৌমধর্ম ও লৌকিক ধর্ম 
তন্ত্রের প্রসারে ও লোকপ্রিয়তায় সাহাষ্য করে। কামরূপের সঙ্গে রাঢের 

প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক লেনদেনের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে মনে হয়, 
বিষুপুরের মল্লরাজারা বৈষব দেবালয় নির্মাণের আগে মল্পভূমে শিবমন্দির, 

ধর্মমন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিষুপুরের মধ্যে তার নিদর্শন বিশেষ 

নেই, ছ'একটি ছাড়া। বাইরে আছে। কিন্তু যেজন্তই হোক না কেন, 
বিষুপুরের দেবালয়গুলি বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাঁসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 

জুড়ে রয়েছে। 
খড়বাংলোয় চণ্ডী ও ছুর্গীর ভাঙ! মন্দিরটি ছাড়া মলেশ্বরের মন্দিরটি 

প্রাচীন শিবমন্দির। বিষুপুরের বর্তমান দেবাঁলয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন 
বলে প্রত্বতাত্বিকরা মনে করেন। মন্দিরগাত্রের লিপি থেকেও তাই মনে হয়। 

লিপিটি এই £ 
বস্থকর নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন। 

অতি ললিতং দেব কুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু 
মল্লাবের সঙ্গে থৃষ্টাবের পার্থকা প্রায় ৬৯৪ বছরের । এই হিসাবে দেখা 

যায়, মল্লেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকাল আনুমানিক ১৬১১ থুষ্টাব । 'শ্রীবীর সিংহেন' 

বরতে রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহকে নয়, রঘুনাথের পিত! বীর হান্বীরকেই 
বোঝায়। শ্রীঅভয়পদ মল্লিক তার 7150015 ০01 ড19790 08) 

্রশ্থের মধ্যে এই বিষয়টি ঠিকই উল্লেখ করেছেন । ব্লক (8190) দাছেব তার 

প্রত্বতাত্বিক রিপোর্টে ( পূর্ববিভাগ, ১৯০৪-৫ ) নামের জন্য এ বিষয়ে গোজা- 
মিল দিতে বাধ্য হয়েছেন। হাম্বীরনন্দন রঘুনাথই প্রথম “সিংহ” উপাধি পান 
মুশিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে এবং তিনিই বিষুপুরের অধিকাংশ দেবাঁলয়, 
বাধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্লেশ্বর শিবের মন্দিরটি সপ্তদশ শতাবীর গোড়াতে 
বীর হাম্বীরই নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। পরে বৈষ্বধর্মে দীক্ষা নেবার 
পর তিনি মন্দিরটি হয়ত অসম্পূর্ণ রেখে দেন। পুত্র রথুনাথ দিংহ তাকে 
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সম্পূর্ণ করেন এবং মন্দিরগাত্রের লিপিতে পিতার নামটি উৎকীর্ণ করার' সময় 
“বীরের সঙ্গে নতুন “সিংহ' উপাধিও যোগ করেন। বঘুনাথনন্দন বীরসিংহ 
৯৬২ মল্লাবে রাজত্ব করেন, স্থভরাং তিনি মল্লেশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন 
না। গড়নরীতির দিক দিয়ে মল্লেশ্বর মন্দির «একক চতৃক্ষোগ চূড়াবিশিষ্ট 
(51781690916 1০%61)। বিষুঃপুরের অন্যান্ত দেবালয়ের মতন বাঁংলার 

বিশিষ্টত1৷ ও স্বকীয়তা তার মধ্যে বিশেষ পরিষ্ফুট নয়। কিস্ত চমৎকার হল 
মল্লেশ্বরের সামনের নন্দী বা বৃষভের মুত্তিটি। অনেকক্ষণ দাড়িয়ে দেখেছি। 
মনে হয় েন মন্থরগৃতিতে টহল দিয়ে এসে সবেমাত্র নিশ্চিন্তে শয়ন করেছে? 
কুজ ও গলকম্বলে হাত বুলোতে বুলোতে “মহানির্বাণতন্ত্রের' একটি শ্লোকের 
কথ। মনে হল: 

দেব্যাগারে মহাসিংহৎ বৃষভং শঙ্করালয়ে। 

গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদস্তাৎ সাধকোতিমঃ ॥ 
(মহানির্বাপতন্ত্র, ১৩।৩২ ) 

অর্থাৎ সাধকোত্তম িনি তিনি দেবীর আগারে মহাসিংহ, শস্করালয়ে বৃষভ 

এবং কেশবগুহে গরুড় প্রদান করেন । মল্লেশ্বর-মন্দির শঙ্করালয়, তাই শঙ্করের 

বাহন বৃষভ তার সামনে বিরাজ করছে। মন্লেশ্বর-মন্দির দুর্গের বাইরে দুরে 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্গের বাইরে ভার স্থান কেন? বেঞ্চৰ রাজার! পরে 

শিবকে ছ্রগবহিভূতি করলেও, বর্জন করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, শিবের 
নামটিও “মলেশ্বর+ । দুর্গের বাইরে থাকলেও তিনিই মঞ্পভূমির মাঁনসলোকের 

অধীস্বর বলে, পরিচিত । 

এবারে ছুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা যাক । দুর্গের মধ্যে গ্রবেশ করলে প্রথমেই 

মনে হয় ষেন বাংলার দেবালয়ের এতিহাসিক 'জাছুঘরে' এলাম। ছুর্গটি যেন 

দেবালয়-সংরক্ষণের জন্তই তৈরি হয়েছিল। বাংলার দেবালয়ের নিজস্ব গড়ন- 

বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে বিষুপুর ছুর্গের দেবালয়গুলি বাঠানী স্থপতি ও 
সৃত্রধরদের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য ও ন্বকীপ়্তার নিদর্শরন্বরপ আজও দীড়িয়ে 

আছে মনে হুয়। বাংলার দেবালয়স্থাপতোর ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বিষুপুর 
দুর্গের ভিতরেই রচিত হয়ে আছে-_নির্মাণকালের দিক থেকে নয়, গড়নের দিক 
থেকে। িনি বিষুপুরের দেবালয় দেখেননি, তিনি বাঙালী হয়েও বাংলাক, 
শিল্পকলার অমরাবতী-দশন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। 
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হাখীরনন্দন রঘুমাথ নিংহুই বিঞ্ুপুর দুরের সবচেয়ে ঝুন্দর দেবালয়গুলি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালাছুক্রমে দেবালয়গুলির উল্লেখ করছি। অধিকাংশই 
রাধাকফের মন্দির । তার মধ্যে শ্টামরায্ের 'পধ্রত্ব মন্দিরটি উল্লেখযোগা। 
লিপি এই : , 

শ্রীরাধাকফণ মুদে শশাঙ্ক বেদাস্ যুক্তে নব-রত্ববত্বমূ। 
শ্রীবীরহ্বীর নরেশ হুপূর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ । 

লিপি অনুসারে পঞ্চরত্ব মন্দিরটি ৯৪৯ মল্লাঝে ( ১৬৪৩ খৃষ্টাবে ) প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে দেখা যায়। বোধ হয় বাংলাদেশের পঞ্চরত্ব মন্দিরের সবচেয়ে প্রাচীন 
“মডেল' এই মন্দিরটি, বাকি অধিকাংশই যা দেখেছি অন্তান্ত অঞ্চলে সব অষ্টাদশ 

শতাব্বীর। বীকানে চালাবিশিষ্ট চারচাল! বাংলা ঘরের চার কোণে চারটি 
খর্বাকাতি “দেউল", মধ্যে একটি। লক্ষণীয় হল, “দেউল' এখানে অলঙ্কার হয়ে 
উঠেছে। 'পঞ্চরত্বের' পর উল্লেখযোগ্য হল বিষুঃপুরের “জোড়বাংলা” মন্দিরটি ।' 
লিপি এই 

শ্রীরাধাকফমূদে শুধাংশুরসান্কেমে সৌধগৃহং শকেহবে। 
শ্রীবীরহম্বীর নরেশ কুনূরদদৌ নৃপঃ প্রীরঘুনাথ সিংহ: ॥ 

লিপি অঙ্থসারে “জোড়বাংলা, মন্দিরটি ৯৬১ মল্লাবে (১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছে দেখ! যায়। ছু'খানি দে-চাঁলা বাংলা ঘর পাশাপাশি জুড়ে দিলে 
যা হয়, “জোড়বাংলা” মন্দিরটি তাই এবং নামও সেইজন্য 'জোড়বাংলা,। 

বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই জোড়বাংল! মন্দির, বাঙালী 
সত্রধরের অভিনব পরিকল্পনা ও শ্বকীয়তার প্রমাণ। দেবদেবীকে বাঙালীর 
মতন পরমাত্মীয় করে এমন আপনজন আর কেউ করতে পারেনি, তাই 
বাঙালী শিল্পীরাও বাংলার সাধারণ লোকগৃছের সঙ্গে দেবগৃহের সমস্ত বাবধান 

ঘুচিয়ে দিয়েছেন। দেবতার সঙ্গে মানুষের, দেবালঘ্নের সঙ্গে মনুম্যালয়ের এমন 
বিচিত্র আত্মীয়করণ বাংলাদেশের মতন ভারতের আর কোন অঞ্চলে হয়েছে 
কিনা জানি না। দক্ষিণতারতে দ্রাবিড় দেশে “বেদর, ও “ভবাবিড়' মন্দিরের 

গড়নের ক্রমবিকাশের ধার! লক্ষ্য করলে দেখ যায়, ক্রমেই রাজৈঙ্বর্ষের সঙ্ষে 
দেবৈশ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পল্পব-চোল-পাীয়-বিজয়নগর-যাছুরা পর্যন্ত মন্দিরের 
সোপানত্তরিত পিরামিড-গঠন এবং অল্প “গোপুরমের' উচ্চতা! ও বিশালতার 
ক্রমিক বৃদ্ধি হয়েছে । শেষের দিকে গোপুরম ধেবগৃহের উধ্বে” সাস্তে মাথ! তুলে 
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ঈাড়িয়েছে। কল্পনার এশখবরধের সঙ্গে শক্তির আড়ম্বর এর মধ্যে গ্রকট। বাংলার 
দেবালয়ে বাঙালী রাজারা ও ভূম্বামীরা রাজশক্তির মহিম! প্রচার করতে 

চাননি। বাঙালী শিল্পীরা তাই লৌকিক আদর্শের ধারা সেখানে সার্থকভাবে 
অন্ন রেখেছেন। বাংলার স্থাপত্যের ও বাঙালী শিল্পীর এ এক আশ্র্য 
বিশিষ্টতা। 

বিষুপুর ছূর্গের মধ্যে আর একটি জোড়বাংলা মন্দিরের তগ্নাবশেষ আছে, 
সংরক্ষিত নয় বলে বর্তমানে কাটাবনের মধ্যে সমাধিস্থ। কাটাবনের মধ্যে 

কোনরকমে ঢুকে কাছে গেলে দেখা যায়, মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজের 
ছু'চারটি নিদর্শন এখনও রয়েছে । মন্দিরটি কেন পরিত্যক্ত হয়েছে এবং 

কেন মংরক্ষিত হয়নি, কেউ বলতে পারলেন না। জোড়বাংলা ছাড় 

রাধাস্ঠামের মন্দির, কালাচাদের মন্দির ও মদনমোহনের মন্দির উল্লেখযোগ্য । 

একরত্ব-বিশিষ্ট বাংল! চাঁরচাঁল! ঘরের মতন দেবালয়গুলির গড়ন, চালাগুলির 
বহ্ধিম-রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। এছাড়া রঘুনাথনন্দন বীরসিংহ ( ৯৬৪ মল্লা, 

১৬৫৮ খুঃ) লালজীর মন্দির, তার রাণী শিরোমণি দেবী মুরলীমোহনের মন্দির 
(৯৭১ মন্লাব, ১৬৬৫ খৃঃ) ও মদনগোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

রাজ! ছুর্জনসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন মদনমোহনের বিখ্যাত মন্দিরটি। লিপি 
এই £ 

শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদাস্তোজেযুতৎগ্রীতয়ে। 
মল্লাবে ফণীরাজ শীর্বগণিতে মাসেশুচৌ নির্মলে। 
সৌধং স্থন্দররত্বমন্দিরমিদং সার্ধস্বচেতোহলিন| । 
জীমন্দুর্নসিংহ ভূমিপতিনা দতং বিশুদ্ধাত্মন| । 

বিষ্কপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে সৌন্দ্ধের প্রতিমূর্তি মদনমোহনের মন্দিরটি । 
সত্যিই “সথন্দরত্বমন্দসির”ই বটে। একরত্ববিশিষ্ট বড় একটি বাংল! চারচাল! ঘরের 

মতন মন্দিরটি। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির চিত্র অতুলনীয় । জোড়বাংল৷ 
মন্দিরটি ও পঞ্চরত্বটি ছাড়া এরকম অপূর্ব পোড়ামাটির চিত্রাবলী বিঞ্ুপুরের 
অন্ত দেবালয়গুলিতে দেখ! যায় না। দেখে মনে হয়, একশ দেড়শ বছরের 

মধ্যে এই সব বাঙালী শিল্পী কোথায় লুপ্ত হয়ে গেলেন? 
বুটিশ আমলে দেশীয় ভূত্বামীশ্রেণীর একটা বৈপ্লবিক গোত্রাস্তর হুল। 

নতুন ধার! রাজা-মহারাজা জমিদার হলেন, তার! কেবল অর্থের মালিক হলেন, 
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সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হলেন না দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার 
প্রয়োজন বোধ করলেন না তারা। 

বিসদৃশ এক বিকৃত ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের পরবর্ক হয়ে তাঁরা কবিগান ও 
খেউড়-আখড়াই গানের আসর জমিয়ে তুললেন। বাইজীনাচ, সাহেব-বিবির 
নাচ, বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই আর বারোইয়ারী পুজোয় সংস্কৃতিক্ষেত্র 
সরগরম হয়ে উঠলো! । লমাজ-ব্যবস্থার এই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে, সংস্কৃতির এই 
মহাসঙ্কটের মধ্যে, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে বাংলার স্ুত্রধর, ভাস্কর ও 
অন্তান্ত লোকশিষ্পীরা বিলুপ্ত হয়ে গেলেন। তাই দেখা যায় যে বৃটিশ আমলে 

অনেক দেবালয় তৈরি হলেও, সেখানে বাঁঙালী শিল্পীদের সেই কলাকৃশল 
হাতের কোন স্পর্শ নেই। বর্ধমানের মহারাজারা যেসব মন্দির তৈরি 
করিয়েছেন, সাল তারিখ অনুসারে দেখ! যায়, অষ্টাদশ শতাব্ীর কোন কোন 
মন্দিরে কারুকার্ধের নিদর্শন কিছু কিছু আছে এবং ক্রমে উনবিংশ 

শতার্ধীতে এসে সেগুলি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন কেবল 

মন্দিরের সংখ্যা ( যেমন ১০৮ মন্দির ) ও চূড়ো। বেড়েছে, শিল্লেশ্বর্য একেবারে 
লু হয়ে গেছে। ভূস্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের মতন দেবালয় 
প্রতিষ্ঠা বোধ হয় আর কেউ করেননি। তাদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ 

শতাব্ীর অনেক দেবালয়ে পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন রয়েছে দেখা যায়, 
যেমন হালিশহরের মন্দিরগুলিতে । কিস্তু উনবিংশ শতাবীতে এসে দেখা 
যায়, মন্দিরের গায়ে বালির ও চুণের পলেম্তার! ছাড়া আর কিছু নেই, 
এমন কি কালীঘাটের বিখ্যাত মন্দিরেও না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 

রানী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণের জন্ত ছয় লক্ষ 

টাক! ব্যয় করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয় পোড়ামাটির কারুকাজের জন্ত কোন 

শিল্পীর খোজ পাননি । ঘর্দি পেতেন তাহলে তার সামান্ত নিদর্শনও কোথাও 

থাকত। তখন বাংলার স্ত্রধর-শিল্পীরা প্রায় নিখোজ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছেন, অন্তত শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে । 



বিষুরপুর-রাজের দুর্গোৎসব 
দেশাচার ও কুলাচার-ভেদে বাংলাদেশের ছুর্গোৎ্সবের তারতম্য আছে। 
গ্রসি্ধ পুরোহছিতবংশের এক-এক ছুর্গাপূজা-পন্ধতির পুথি আছে। সেই 
পদ্ধতিতে পুরোহিত ঘজমানের! পূজা! করে থাঁকেন। বিভিন্ন রাজবংশেরও ভিন্ন 
ভিন্ন পুজাপদ্ধতি ও উৎসব-বৈচিত্র্য আছে। এখানে বীকুড়া-বিষুপুরের মল্ল- 
রাজাদের ছুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা বলব। বাংলাদেশের বনেদী 
রাজবংশের প্রধান বিষুপুরের মঙ্লরাজবংশের ছুর্গোৎসবের বিশেষত্বের মধ্যে 

চিন্তার খোরাক আছে যথেষ্ট। 

মহাভারতের ভীম্মপর্বে ( ২৩ অধ্যায়ে ) অজু বাস্থদেবের বাক্যানুসারে 
ছুর্গার স্তব করছেন এই বলে £ “হে গোপেন্দ্রাহছজে নন্দগোপকুলসম্ভবে কোক- 

মুখে! তুমি জদ্ু, কতক ও চৈত্য-বৃক্ষের কাছে নিরম্তর বিরাজ কর। হে 
কাস্তারবাপিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমর! যেন জয়লাভ করতে পারি।” 

দুর্গা কোক-মুখা। “কোক” অর্থে বন্তকুকুর বোঝায়। হুর্গার নাম “শিবা” 
শিব! শবের অর্ধ শূগাঁলী। হুর্গা থাকেন কোথায়? ছুর্গার এক নাম “বিদ্ধ্য- 
বাসিনী'। দুর্গা কাস্তারবামিনী। কাস্তারে জম, কতক ও ঠেত্য-বৃক্ষের 

সন্নিধানে ছুর্গা বিরাজ করেন। জন্ব গাছ জামগাছ, “কতক, হ'ল অরিষ্ট-_ 

একরকম ফলের গাছ। ঠচত্যবৃক্ষও গাছ, হয়ত অশ্বখ গাছ। বিদ্ধাবামিনী, 

কাস্তারবাপিনী হুর্গা পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যে বাস করেন এবং গাঁছে গাছে বিরাজ 
করেন। দুর্গা কোকমুখ। ও শিবা। বৃক্ষ ও বন্যজন্ত, পর্বত ও অরণ্য- ছূর্গার 

ধ্যান-ধারণাঁর সঙ্গে জড়িত। কেন জড়িত? দুর্গার উৎপত্তি সেখান থেকে । 
আদিম অরণ্যবাসী ও পর্বতবাসীর ধ্যানের দেবতা! দুর্গা । তাই তিনি বৃক্ষে 

বৃক্ষে বিরাজ করেন। তাই তিনি কোকমুখা ও শিবা । তাই তিনি বিদ্ধা- 

বাদিনী ও কান্তারবাসিনী। পরে, অনেক প্ররে, ছুর্গা সমগ্র বাজালী জাতির 
উপাস্য দেবী হয়েছেন। কাস্তারবাসিনীর কথায় আমাদের “বনছূর্গা'র কথা 
মনে হয়। বনতুর্গ। বাঙ্গালীর গৃহ্ছূর্গায় পরিণত হয়েছেন। বনহুর্গ৷ ও চণ্ী 

হয়েছন শিবের ঘরণী। গৃহী ও গৃহিণীর! মনে করেন, পার্বতী উমা তিনদিনের 

জন্য পিতৃগৃছে এসেছেন। তিনদিন পয়ে আবার তিনি শ্বশুরালয়ে ফিরে 
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যাবেন। গৃহিণী কন্তাকে “নির্মঞন' করেন, আমর বলি 'বরণ । অশ্রু ছল- 
ছল চক্ষে, রুর্ধক্ঠে বলেন £ “আমছে বছর আবার এসো মা! ধিনি চণ্ডী, 

ধিনি বনছর্গা, তাকে বাঙ্গালীর! শুধু ঘরের দেবতা নয়, একেবারে “ঘরের মেয়েতে 

রূপান্তরিত করেছেন। এই পরমাত্মীয়করণই বাঙ্গালীর প্রধান মানসিক 
বৈশিষ্ট্য । 

দুর্গা কিস্ত আগলে কাস্তারবাসিনী, বিদ্ধ্যবাদিনী, বনছূর্গা, চণ্ডী, কোঁকমুখা, 
শিব1। বীকুড়া রাইপুরে হুর্গার কোকমুখ! পাষাণমৃতি আজও পুজিত হয়, ' 
পূর্বে গাছতলায় হত, এখন মন্দিরে হয়। বীকুড়া-মানভূম অঞ্চলে একাধিক 

কোকমুখা ছুর্গার পুজার খবর পেয়েছি। মৃত্তিপূজার বদলে ঘটপুজ। ও পট- 
পূজার প্রথা আজও বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বীকুড়া- 
বিষুরপুরের পূজায় “নবপত্রিকা'র পুজার বিশেষ গুরুত্ব আছে, আজও দেখা 
যায়। বস্থাচ্ছা্দিত নবপত্তরিকার উপর একটি মাটির নারীমুণ্ড স্থাপিত হয় এবং 
নবপত্রিকা ছুর্গারূপে পুজিত হয়। বিঞুপুরের ভাচার্ধবাড়িতে ধাতুনিষিত 
দশতৃজ! প্রতিমার উপর একটি মাটির নারীমুণ্ড স্থাপিত হয়, প্রতিম৷ ঢাকা! 

থাকে। একে মুগ্ডপূজা বলে। জনশ্রুতি আছে, বিষুপুরের মৃষ্ময়ী দেবীর 
সামনে মঞ্সরাজাঁরা এককালে 'নরবলি' দিতেন। জনশ্রুতি মূল্যহীন বলে মনে 
হয় না। মল্লরাজাদের পোত্য ডাকাতের দল ষে বীর হাম্বীরের সময় পর্যস্ত ছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। ডাকাতি ও শক্তিপূজার অঙ্গ হিসাবে নরবলি একশতাব্দী 
আগেও হত আমাদের দেশে । যেখানে নরবলি পর্যস্ত হত, সেই বিষুপুরে 
আজ ছুর্গোথ্সবে পণুবলি একেবারে নিষিদ্ধ । বিশ্ময়কর পরিবর্তন, বৈষবধর্মের 

প্রভাবে। বৈষবধর্ম রাজধর্ম বলে বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি-মহোৎসব 
আজ বিষুপুরে বৈষ্ণব-মহোৎ্দবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিষুঃপুরের রাজার 
দুর্গোৎসবের আঁচার-অন্ুষ্ঠানের মধ্যে কোন বিশেষ 'সম্প্রদায়ের' তেমন প্রভাব 
নেই। ইতিহামের প্রত্যেক স্তরের ধর্মাচরণ ঘার মধ্যে আজও প্রকট 
হয়ে ওঠে। 

বিষুপুরের মঙ্লরাঁজাদের ছুর্গোৎদব অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়। 
জিতাষ্টমীর পরের নবমীতে প্রথমে আসেন “বড়ঠাকরুণ' | বরপোর-পাতে মহিষ- 
মর্দিনী মৃত্ি, নাম বড়ঠাকরুণ। রাজগৃছেই থাকেন এবং নবমীর দিন রাজার 
ঘর থেকে তাঁকে এনে কূফবাধে ক্বান করিয়ে, নবপত্রিকালহ পুজো করে “ুর্গা- 
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মেলায়" প্রতিষ্ঠা কর! হয়। নবপত্রিকা হল--ধান্ত, মান, রস, কচু, হরিস্জা, 
জয়ন্তী, বিৰ, দাড়িম ও অশোক | নবপত্রিক ছুর্গার হ্বরূপ বা নবছুর্গা। বড়- 
ঠাকরুণকে এনে সুষ্নয়ীতলার সামনে শিরীষ গাছের তলায় স্থাপন করে 'পাঁটে' 
পৃজা কর! হয়। পরে মেলার উপর পুজা হয়। তীরপর থেকে গ্রতিদিন 
নিত্যপূজা হতে থাকে। চতুর্থীর দিন আসেন 'মেজঠাকরুণ, একটি “ঘট” মাত্র। 
গোপালসায়র থেকে রাজ-পুরোহিত ঘটে জল ভরে নিয়ে আমেন। পরে পুজো 

হয় ষেজঠাকরুণের | যঠীর দিন সন্ধ্যার পর রাজ-পুরোছিত ক্ষীরকুলতলায় যান। 
ক্ষীরকূল এক রকমের ফলের গাছ, রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা। এই 
ক্দীরকুলতলায় আগে বিষ্ুপুরের রাজাদের অভিষেক হত। আজও অভিষেকের 
স্থানটি বাঁধানো আছে গাছতলায় । জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষীরকুলতলার দিকে চেয়ে বিষু- 
পুর রাজবংশের অভিষেক-উৎসবের চিত্রটি আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 

ন'1ওতাল, ধীবর, বাউরী, হাঁড়ি, ডোম ও আদিবাসীদের বাগ্যভাগসহ নৃত্য- 
গীতোৎসবের কথা মনে হয়। এই ক্ষীরকুলতলায় রাজ-পুরোহিত বীর দিন 
সন্ধ্যার পর যান রাঁজা-রানীকে ছূর্গার পট দেখাতে । একে 'পটদর্শন' বলে। 

রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা । ঘরের ভিতর থেকে খোপের ফাক দিয়ে 

রাজ! ও রাণী পটদর্শন করেন। তারপর ছুর্গাপট নিয়ে রাজ-পুরোছিত বাস্ঠ- 
তাওসহ ক্ষীরকুলতলা থেকে শ্ামকুণ্ড পার হয়ে বিশ্ববৃক্ষতলায় আসেন। 

বিতলায় বোধন হয়। পরে ছুর্গাপটসহ দুর্গামেলায় এসে পট স্থাপন কর! 
হুয়। এই দুর্গাপটই হলেন “ছোটঠাকরুণ। বড়ঠাকরুণ, মেজঠাকরুণ ও 

ছোটঠাকরুণ এইভাবে দুর্গামেলায় প্রতিষ্ঠিত হন। বড়ঠীকরুণ মহিষমর্দিনী, 
মেজঠাকরুণ জলভরা৷ ঘট এবং ছোটিঠাকরুণ দুর্গাপট | বিষুপুরের ফৌজদার- 
বংশের শিল্পীরা এই ছুর্গাপট শ্বাকেন। 

সপ্মীর দিন রাজবাড়ীর অন্দর থেকে দশতূজ। মৃতির '্বর্ণপট' বাইরে আনা 
হয়। ন্বর্ণপটের এই দশতৃজ মুতিকে বলা হয় “পটেশ্বরী'। নবপত্রিকা ও 
দুর্গাপটসহ পটেশ্বরীকে রুষ্ণবাধের ঘাটে নিয়ে গিয়ে পূজ। কর হয়। পরে 
দুর্গাষেলায় নিয়ে এসে প্রথম নিচে মাটিতে রেখে 'পাটে? পুজো হয়। তারপর 
উপরে তুলে যথারীতি বড়পুজ! করা হয়। 

মহাষ্টমীর দিন সকালে অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবী রাজবাড়ির 
অন্দর থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যেই সান করেন, বাইরের কোন সায়রে যান না। 
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তারপর তিনি সিংহাঁদনে উপবেশন করেন। মহা-ন্গানের পর পুজোর আয়োজন 
কর! হয়। পুর্জোর কিছুক্ষণ আগে রাজপোষাক পরে, তলোয়ার হাতে নিয়ে 
রাজা! আসেন,_এসে মহাপাত্রের (পুরোহিত ) কাছা ধরে ঈাড়ান। মহাপাত্র 
পুষ্পাঞ্চলি দেন। ছু'বার পুম্পাঞ্জলি দেওয়া হলে রাজ! তোপধ্বনি করার হুকুম 
দেন। বংশাঙুক্রমে মাদোড়রা তোপ দাঁগে এবং তার জন্ত রাজবৃত্তি পায় । 

কামানের কাছে তারা তোপ দাগার জন্ত প্রস্তত হয়ে থাকে । রাজার আদেশ 

গেলেই তোপদাগা হয়। সমগ্র মল্পভূমের একপ্রাস্ত থেকে অপরপ্রাস্ত পর্যস্ত 
তৌপধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং শোনা মাত্রই সর্বত্র মহিষমর্দিনীর 
মহাষ্টমীর পুজো আরম্ভ হয়। বিষুপুরের মল্লরাজাদের হুর্গোৎসবের এটা 
বংশাহুক্রমিক রীতি । রাজৈশ্বর্য ও রাজত্ব আজ কিছুই নেই, তবু রীতিটি 
রয়েছে । সার! মল্লভূমব্যাপী লক্ষ লক্ষ লৌক আজও মহাষ্টমীর দিন মল্লরাজাদের 
এই তোপধ্বনির সঙ্কেত শোনবার জন্ত কান পেতে উৎন্ক হয়ে থাকেন। 

তোপধ্বনির পর মহাষ্টম্মী পুজে৷ আর্ত হয়, শুধু রাঁজবাড়িতে নয়, সার! ম্পভূমে। 
পূর্বে “তামির” সন্কেতে মহাষ্টমী পুজোর তোপধ্বনি করা হত। বড় একাট 
জলভরা৷ গামলায় তামার কুড়ি ভাসিয়ে দেওয়া হত এবং তাত্রকুড়িটি নাকি 
আপনা থেকেই ডুবে যেত জলে । ডোবার মুহূর্তে মহাষ্টমীপূজার শুতক্ষণ সৃচিত 

হত এবং তোপধ্বনি কর! হুত সঙ্গে সঙ্গে। এখন ঘড়ি দেখে রাজার আদেশে 
করা হয়। 

নবমীর দিন এক বিচিত্র পৃজাহুষ্ঠানের রীতি আছে বিষুপুরে। নিশাভোর 
(রাত বারোটার পর) এক দেবীর পুজা হয়, দেবীর নাম চ্চরবাছিনী" 
(সিংহবাহিনী নন )। ঘটে ও পটে খচ্চরবাহিনীর পুজা হয়, কিন্তু ছুর্গার 

ধ্যানেই পুজা হয়। পুজার পদ্ধতিটি বিচিত্র। ঘটের দিকে পিছন ফিরে বসে 
পুরোহিত পুজে। করেন এবং পুজোর সময় কেবল ছু'জন পুরোহিত ছাড়া আর 
কেউ থাকেন না। কিংবদস্তী আছে, যিনি পুজো করেন তার বংশে বাতি দিতে 

আর কেউ থাকে না। 

দশমীর দিন সকালে রাজ! ছূর্গামেলায় আসেন, এসে নিজে হাতে ধরে 
'নবপত্রিকা" বিসর্জন দিয়ে আসেন। মন্ধ্যার পর রাজ! রাজপোষাক পরে পা্কী 

চড়ে ইদতলায় যান। ইন্ত্রপূজা বা ইদপরব যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই 
ইদতলা বলে। রাজ্যাঁভিষেকের সঙ্গে ইদপদনবের খানিকটা সম্পর্ক আছে, 
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অভিষেক-উতৎদবই বল! চলে । ক্ষীরকুলতলায় রাঁজা৷ ও রানীর বীর দিন “পট- 

বর্শন এবং দশমীর দিন রাঁজার ইদ্তলায় অনুষ্ঠান, বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
প্রধানত নবপত্রিকা দিয়ে ইদতলায় একটি তোরণ তৈরি করা হয়্__নাম 'দরক- 
দরজা । দরজার কাছে অনস্তদেবের পাযাণমৃতি স্থাপন কর হয়। দরজার 
একদিকে রাজ! দাড়ান, অন্ত্দিকে দাড়ান পুরোহিতরা। তারপর বাজা একে- 
একে এইগুলি দরজ! পার করিয়ে দেন £ 

॥ এড়ে গরু । উত্থান থালা । তলোয়ার । ডোষদের ঢোল। ঢাল ॥ 

এপার থেকে রাজা হাতে ধরে দরজা পার করে দেন, ওপার থেকে পুরোছিতরা 
টেনে নেন। তারপর পাক্ষি চড়ে রাজ! বিষুণপুর শহরের মধ্যে শাখারিবাজারে 
“বুড়া-ধর্মতলায়” যান। বুড়াধর্ম বা! “বৃহদ্ধাক্ষ' বিষুপুরের প্রাচীন ধর্মরাজ ঠাকুর । 
বুড়াধর্মের স্থান থেকে ঘুরে রাজার বাঁড়ি ফিরে যাওয়] অর্থহীন নয়। বাড়ি 
ফিরে গিয়ে ঢাঁল-তলোয়ার লাঠি নিয়ে রাজা নিজে ফৌজদার ও সেনাপতিদের 
সঙ্গে খেলা করেন, নৃত্যবাদ্যোৎসব হয়। অতঃপর রাজ! তার চৌকিতে এসে 
বসেন এবং ব্রাঙ্মণরা তাকে আশীর্বাদ করেন। 

রাজবাড়ির বাইরে দশমীর দিন কুস্তকর্ণ-বধের উৎসব হয়। দশমীর পরদিন 
হয় ইন্দ্রজিৎ-বধের উৎসব। দ্বাদশীর দিন রাবণ-কাটার উৎসব । বিসদৃশ 
বাদরের সং সেজে বাদরনৃত্য নেচে দলে-দলে লোকে ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি। 

বিচিত্র উৎসব নয় কি? বিষুপুর-রাজাদের এই ছুর্গোৎসব ? কত বিচিত্ত 

পুজা-পার্বণের আচার-অন্ুষ্ঠান ষে ছুর্গোৎ্সবের মধ্যে মিলিত হয়েছে, তার ঠিক 
নেই। বড়ঠাকরুণ, মেজঠাকরুণ, ছোটঠাকরুণ, ঘট, দুর্গাপট, নবপত্রিকা, 

মহিষমর্দিনী, দশভূজ] পটেশ্বরী, অষ্টাদশতৃজ! উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী, সিংহবাছিনী, 
খচ্চরবাহিনী, অনস্তদেব, ধর্মঠাকুর-_সকলে এসে মল্লরাজাদের ছুর্গোৎসবে মিলিত 

হয়েছেন। এমন বিচিত্র উৎসব-সমম্বয় সচরাচর দেখা যায় না। 



নুরতীর্ঘ বিষুঃপুর 
বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে মঙ্পরাজাঁদের রাজধানী বিষুগুর হরসাঁধনার 

অন্ততম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানরধপে পরিচিত। কেবল রাঁজদরবারে নয়, বাংলার 
রসিকসমাজেও বিধুপুরের সঙ্গীত-সাধকর! প্রায় তিন শতাবীকাল অখণ্ড 
আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। নবযুগের রাজধানী কলকাতা শহরকেও 
যাঁরা স্থরসাধনার মহাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন, তাদের মধ্যে বিষুপুরের 
সঙ্গীতাচার্দের দানই বেশি। তখন কণঠসঙ্গীত ও যন্ত্রঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই 
বিষুপুরের সাধন! বিন্ময়কর সার্থকত৷ লাভ করেছিল । 

বিষুপুরের ুরসাধনার ইতিহাস দশ-বিশ-পর্ধাশ বছরের ইতিহাস নয়, 
কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস, দীর্ঘকালের ইতিহাম। সেই স্ুদীর্ঘ ইতিহাসের 
অনেক পর্ব আছে, অনেক অধ্যায় আছে। তাঁর উৎস কোথায়, রাজদরবারে 

না সাধারণ লোকসভায়, তা বলা যায় না। তবু মনে হয়, লৌকিক উৎসব- 
পার্বণের বিস্তৃত ক্ষেত্র মল্পভূমে সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয় রাঁজসভার বাইরে 

বৃহত্তর জনসভায়। লোকসঙ্গীতের সেই ধারাতেই বিষুপুরের সঙ্গীতানুরাগ 
পরিপুষ্ট হয়েছে এবং রাজদরবারের অন্শীলনে সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিগান, 

যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, ঝুমুর ইত্যাদির চর্চা মন্্রভূমের লৌকসমাজে অনেক 
আগে থেকেই রীতিমত চলে আসছিল মনে হয়। পরবর্তাকালে নন্দলালের 
রামায়ণের দল, রামশরণ শর্মার যাত্রার দল, ব্রজনাথ রজকের যাত্রার দল, 

রজনী মাঝি ও কেশবলাল মাঝির তর্জার দল, বিষুপুরী সরোজিনী ঝুমুর 

গান ও নাচের দল ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করে। একাধিক কীর্তনীয়ার 

দলেরও বিকাশ হয় বিষুঃপুরে। বিষুপুরের কথকতার সুখ্যাতিও সর্বজনবিদিত । 
অনেক দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা কথকত৷ শিক্ষার জন্য বিষুপুরে আসতেন 

একসময় । কথকর৷ প্রায় প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ষ পণ্ডিত 

ছিলেন এবং সক গায়কও ছিলেন। রীতিমত গুরুর কাছে থেকে সঙ্গীতের 
চর্চা করতে হত কথকদের। কথকদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত শিক্ষাকালে 
সঙ্গীতের প্রতি আকুষ্ট হয়ে শেষ পর্যস্ত উচ্চাঙের সঙ্গীত চর্চাতেই আত্মনিয়োগ 
করেছেন। তাদের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য ক্ষেতরমোহন গোম্বামীর নাম বিশেষ 



৯৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

উল্লেখযোগ্য । বিষুপুরের কথকরা কেউ ভূ'ইফোড় ছিলেন না, কথকতাবৃত্তির 
জন্ত তাদের বিশেষভাবে শান্ত ও সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করতে হত। সেইজন্ 
বিষুপুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল এককালে । সঙ্গীতকেশরী অনস্ত- 
লাল বন্যোপাধ্যায়ের (শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা! ) কনিষ্ঠ খুক্পতাত 
ঈশ্বরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিষুঃপুরের বিখ্যাত কথক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম 
বিষুপুরে কথকতার টোল খোঁলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের রাঁমকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায় (ঈশ্বরচন্ত্রের জ্যোষ্টপুত্র ) ছিলেন কথকচূড়ামণি। কথকতার সময় 
তিনি এমন ওত্তাদের মতন গান করতেন যে, শ্রোতারা ভার গান প্রসিদ্ধ খেয়াল 
গায়কের গানের মতন শুনতেন। বিুপুরের কখকতার এই সমৃদ্ধ এতিহন 
উত্তরসাঁধকদের সঙ্গীত-সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছে। 

কবিগান পাঁচালি যাত্রা ঝুমুর কথকতা! ইত্যাদি লৌকিক সজীত-সাধনার 
অব্যাহত ধারার সঙ্গে সংযোগ রেখেই বিষুণপুরে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-চর্চার হুত্রপাত 
হয় মোগলযুগে, বিষুপুরের মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। লোকসঙ্গীতের ধারার 
পাশাপাণি বিষুণপুরে দরবারী সঙ্গীতের নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। বিষ্ণপুরের 
স্বাধীন মল্পরাজারা মোগল বাদ্শাহের রাজধানী দিল্লী থেকে বিখ্যাত মুসলমান 

ওত্ডাদদের উচ্চ বেতন দিয়ে বিষ্ুপুরে নিয়ে আসতেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্ত। 
দিল্লীর মুললমান ওন্তাদদের মধ্যে ধারা বিষুপুরে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে ওহ্যাদ 
বাহাছুর খ! ও মৃদ্বঙ্গ-বিশারদ পীর বক্সের নাম উল্লেখযোগ্য । শোন! যায় বিষু- 

পুরের রাজ! দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ নাকি অষ্টাদশ শতার্ধীতে ওক্ডাদ বাহাছুর 
থাকে মাসিক পাচশত টাকা বেতন দিয়ে বিষুপুরে নিয়ে আদেন। বাহাছুর 
খীর প্রধান সাকরেদ ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী এবং এই চক্রবর্তী বংশের নীল- 
মাধব চক্রবর্তী ছিলেন মহারাজ! যতীন্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-শিক্ষক। ওত্যাদ 
পীরবক্স এসেছিলেন মৃদঙগবা্য শিক্ষা দিতে । সেই সময় উত্তরভারতে নাকি 
পীরবন্সের সমকক্ষ মৃদঙ্গবাদ্ত-বিশারদ আঁর কেউ ছিলেন না। বিষুঃপুরে মুদজ- 
বাস্মের যে বিশেষ চর্চা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রধানত তাঁরই 
শি্তদের শিক্ষার গুণে। শুধু সঙ্গীতাচার্ধদের নয়, বিষুঃপুরের মৃদক্গাচার্দেরও 
খ্যাতি দেশজোড়া । মুদক্ষের বোল যেন বিষ্ুপুরী হাত ভিন্ন মুখর হয়ে উঠতে 
চায় না। 

বিফুপুরের সার্থক নুরসাধকদের মধ্যে সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য 



বীকুড়া " বিফুপুর নগ 

রামকেশব- ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যছুনাথ 
ভট্টাচার্য বা! .যছ্ছু ভট্ট, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্্র 
গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রাঁমপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রীগোপেশ্বর 
ঈন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীন্রেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, হারাধন 
চক্রবর্তী, অনস্তলাল চক্রবর্তী, হ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণনাথ ও নীলমাধব 
চক্রবর্তী, জানেন্্রপ্রসাদ গোম্বামী- বা জ্ঞানগৌলাই, হুলধর গোশ্বামী বা 
হলুগ্গোসাই, নকুড়চন্ত্র গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞদের নাম উল্লেখযোগ্য । 
মৃদঙ্গবাদকদের মধ্যে মুদঙ্গবিশারদ রামমোহন চক্রবর্তা, জগত্টাদ গোস্বামী, 
কীতিাদ গোস্বামী, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, মৃদঙ্গাচার্ধ শ্রীপতি অধিকারী, 
অনস্তলাল মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, গিরীশ চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব চক্রবর্তী 
প্রতৃতি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 

বিষ্ুণগুরের সঙ্গীত-সাধন! শুধু মঞ্পভূমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সার! 
বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার লঙ্গীত-সমাজে বিষুপুরের সঙ্গীতাচার্ধরা 
দীর্ঘকাল ধরে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছেন। বাংলাদেশের ধনী রাজবংশ 
ও জমিদ্ারবংশে প্রধানত তারাই সঙ্গীতের সভাচাধের পদ অলম্কত করেছেন 
এবং সঙ্গীতান্থরাগীদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

সঙ্গীতাচার্য যছুনাথ ভট্টাচার্য (ষছু ভট্ট) বিভিন্ন রাজসভায় আচার্ধের পদে 
নিষুক্ত ছিলেন। মানভূম-পঞ্চকোটের রাজ তাকে “রঙ্গনাথ' উপাধি দিয়েছিলেন 
এবং ত্রিপুরার মহারাজার! তাকে বলতেন “তানরাজ।' ত্রিপুরার রাজসভায় 
তিনি দীর্ঘকাল সভাগায়ক ছিলেন। সঙ্গীতাচার্ধ দীনবন্ধু গোস্বামীর পুত্র 
গঙ্গানারায়ণ গোন্বামী ময়মনসিংহের মহারাজার সঙ্গীত-পরিষদে আচার্যপদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ধামার গানে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মৃদজ-বিশারদ 
জগতৎাদ গোস্বামীর পুত্র স্গ্রসিহ্ধ রাধিকাগ্রসাদ গোস্বামীকে মহধি দেবেজ্জনাথ 
ঠাকুর জোড়াসাকে। ঠাকুরবাড়ীতে সঙ্গীত-চর্চার জন্য এনেছিলেন এবং ভারত 
লঙ্গীত-সমাজের আচার্পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ভারপর কাশীমবাজারের 

মহারাজ! মণীন্দ্রচন্জ নন্দী তাকে কাশীমবাজারে নিয়ে যান এবং তার সঙ্গীতসভার . 

আচার্ধপদে নিধুক্ত করেন। তখন বাংলাদেশের লোক রাধিকা গোৌলাইয়ের 
কস্বর শোনার জন্ত উন্মুখ হয়ে থাকত। রাধিক। গোৌসাইয়ের ভ্রাতুম্পুর হলেন 
জানেন্্রপ্রসাদ গোস্বামী (জ্ঞান গোসাই )। 

৭ 



৬৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

. জঙ্গীতবিশারদ রামগ্রনঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় কুচিয়াকোলের রাজায় সভাচার্ধের 
পদে কিছুকাল নিষুক্ত থাকার পর, নাড়াজোলের রাজ! নরেজলাল খাঁর রাল্গ- 

সভায় যোগ দেন। নাড়াজোলরাজের আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি বিখ্যাত 

'সঙ্গীত-মঞ্জরী? গ্রন্থ রচনা! করেন। সঙ্গীতাচার্ধ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে 
পাখুরিয়াঘাটার মহারাজ! যতীন্্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্্রমোহন ঠাঁকুর সঙ্গীত- 
শিক্ষা করেন এবং তাঁদের সভায় তিনি দীর্ঘকাল আচার্ধের পদ অলঙ্কৃত করেন। 
রাজ! লৌরীন্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে কলকাত! শহরে প্রথমে 
যে বঙগসঙ্গীত বিস্তালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়, আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তার 
তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ,এই বিস্ভালয়ের জন্ত তিনি কণ্ঠদঙ্গীত ও হন্ত্রদীত 
সন্বদ্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সঙ্গীতাচার্য রামকেশব ভট্টাচার্য কুচবিহার 
জনসভায় আমন্ত্রিত হয়ে যান এবং পরে কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনিক 

ছাতুবাবু ও লাট্বাবুদের গৃহে (রামছুলাল দে-র দুই পুত্র) অবস্থান করেন। 

সন্জীভাচার্য কেশবলাল চক্রবর্তী কলকাতার বিখ্যাত ধনিক তারকমনাথ 
গ্রামাণিকের গৃহে সঙ্গীতগুর ছিলেন । ছাতুবাবু-লাট্বাবুর বৈঠকখানার মতন 
কলকাতায় তখন যে সব ধনিক বাবুদের বৈঠকখানায় নিয়মিত সঙ্গীতের আমর 
বসত, তার মধ্য তারক প্রামাণিকের বৈঠকখানাও উল্লেখযোগ্য । শ্রীহ্রেন্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মহারাজ! যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর গায়কপদে নিযুক্ত করেন। 

মহারাজার মৃত্ার পর সুরেক্্রবাবু ত্রাঙ্মসমাঁজের সঙ্গীতাচার্ষের পদ গ্রহণ করেন। 
এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে এইটুকু পরিফার বোঝা যায় যে, বাংলার সঙ্গীত- 

সমাজে বিষুপুরের গায়করা একসময় রীতিমত প্রতুত্ব করেছেন। কলকাতার 

ঠাকুয়-পরিবার, অন্তান্ত রাজবংশ ও ধনিক পরিবারে নঙ্গীত-শিক্ষক ও আচার্ধের 
পদ তারাই অলম্কত করেছেন। উনবিংশ শতাবীতে কলকাতা৷ শহরের ধনিক 
পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত-সাধনায় যে নতুন উদ্ঘম দেখা দেয়, প্রধানত 

বিুপুরের সঙ্গীতাচার্ধরাই তাকে সার্থক করে তোলেন। বাংলাসঙ্গীতের 
ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সুত্রপাত হয়, বিুপুরের সাধকরাই তার) গ্রেরণা 
যোগান। এই কারণে বাংলার স্থরসাধনাঁর ইতিহাসে বিফুপুরকে/ হরতীর্থ 
বললে ভুল হয় না এবং সঙ্গীতের এই ইতিহাস বাদ দিলে বিষুপুরের ইতিহাসও 

সম্পর্ণ হয় না। 



ময়নাপুর 

সঁতিহাসের শৃন্স্থানগুলি মানুষের মন অতি সহজে কিংবস্তীর সৌধ রচন! 
করে ভরাট করে নেয়। এরকম শুন্ততা তরাঁটের নিদর্শন বাংলাদেশের গ্রামে 
গ্রামে ঘুরলে অসংখ্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়। একই কিংবদস্তী হচ্ছন্দে 
বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে। বীকুড়! জেলার বিষুণপুর মহকুমার ময়নাপুর গ্রাম 

এইরকম বিচিত্র সব কিংবদস্তীর এশ্বধমপ্ডিত। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর বাজা 

লাউসনের রাজধানী, শুন্তপুরাণ-রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের গ্রাম ইত্যাদি 
জনশ্রুতিকে আশ্রয় করে ময়নাপুর নিজের অলিখিত ইতিহাস নিজেই রচনা! 
করেছে। সাধারণ মাচ্ষ আর যারই কাঙাল হোক, কল্পনার কাঙাল যে নয়, 

তার প্রমাণ বাংলার অন্তান্ত গ্রামের মতন ময়নাঁপুরে এলেও বোবা বায়। 
কিন্ত জনশ্রুতি যে কেবল শূন্যতায় বিচরণ করে, তার কোন জটশিকড় নেই, 

তা সবসময় সত্য নয়। অলিখিত ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান 

কিংবাস্তীর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে পারে, একথা! আগেও বলেছি। 
তবে কিংবদস্তীর চোরাবালিতে ইতিহাস-সন্ধানীদের খুব সাবধানে চলতে হয়। 

এই কথা মনে করে বিষুঃুর থেকে ময়নাপুর গিয়েছিলাম । অনেকটা পথ, 
বিষুপুর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় বারো-চোদ্দ মাইল পথ হবে। স্থবিস্কৃত 

শালবনের কোলথেষ বাকুড়ার নীরম রুক্ষ মেটে পথ, যেমন উগ্র তেমনি 

কঠিন। বাহন ঘিচক্রযান। 
_. অয়নাপুর পৌছে সবই দেখলাম, লাউসেনের রাজধানী ও শুস্তপুরাণ 
রচয়িতার বাসস্থান হতে হলে যেসব এঁতিহাসিক স্থতির নিদর্শন থাকা দরকার 
তার প্রায় বই ময়নাঁপুরে আছে। যেমন আছে মেদিনীপুর জেলার তমলুক 
থেকে কিছু দূরে ময়নাগড়ে। রাজ! লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে নিয়ে 
ময়নাপুর ( বাঁকুড়া ) ও ময়নাগড়ে ( মেদনীপুর ) যে ঘবন্ব, সেই একই দ্বন্দ কৰি 
চণ্তীদানকে নিয়ে ছাতন। ( বাঁকুড়া) ও নানুরের (বীরভূম ) মধ্যে রয়েছে। 

দীর্ঘকাল ধরে এই বাদগ্রতিবাঁদ চলে আসছে । এখানে সেরকম কোন বিতর্কের 
অবতারণ| করবার কোন ইচ্ছা নেই আমার এবং হন্বের অবসান ঘটানোরও 
সাধ্য নেই। মেদিনীপুর, বাঁকুড়॥ বীরভূম, বধধমান ইত্যাদি জেলার মধ্যে 



১৪০ পশ্চিমবঙ্গের নংন্কৃতি 

এরকম আরও অনেক এঁতিহাসিক বিষয় নিয়ে কল্পিত বাঁদাচবাদের স্যটি করা 

হয়েছে, যার কোন সার্থকত। আছে বলে আমি মনে করি ন|। 
ময়নাপুরের কথ! বলি। ময়নাপুর পৌছবার পর গ্রামবাসীরা সব কিছু 

দেখালেন, আমিও দেখলাম ।' গ্রামে “যাত্রাসিদি' ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন 
এবং তার 'পণ্ডিত' উপাধিধারী পৃজারীর! রামাই পণ্ডিতের বংশধর বলে দাবি 
করেন। পিত্তিত'দের বাড়ি দেখলাম, যাত্রাসিদ্ধি ধর্মশিলা দেখলাম, তার 

মন্দিরের ভগ্নত্ব,প ও বর্তমান চালাঘরের মন্দিরও দেখলাম। রামাই পণ্ডিতের 
বংশধরদের সকলকে দেখলাম । একটি নাতিদীর্ঘ পুকুর দেখলাম, নাম 
“াঁকন্দ-দীঘি'। স্থানীয় লোক হাকন্দ-দীঘির জল গঙ্গাজলের মতন পবিত্র 

মনে করেন। দীঘির পাঁড়ে পাথরখণ্ডের একটি মন্দির দেখলাম, নাম হাকন্দ- 
মন্দির । হাকন্দ-পুকুরের মধ্যে দৃষ্টির অন্তরালে নাকি একটি মন্দির দীর্ঘকাল 
ধরে রয়েছে এবং সেখানে এক দেবী বিরাজ করেন। হাঁকন্দ-মন্দিরের 

মধ্যে একটি পাথর-চাপা গর্ত আছে, সেটি নাকি ্থড়ঙ্গ এবং সেই স্থড়ঙ্গপথে 
নাকি পুকুরের তলায় মন্দিরে যাওয়া যাঁয়। এইরকমের সব “নিদর্শন 

দেখে বীকুড়ানিবামী এ্রবসস্তকুমার চট্োপাধ্যায় প্রায় ৩০।৩৫ বছর আগে 
বলেছিলেন £ 

"এই সকল কারণে আমি মনে করি মল্পভূমই লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের 
দেশ ছিল এবং তাহার মধ্যস্থলে ময়নাপুরই ময়নানগরের প্রাচীন স্তি বহন 

করিয়া আসিতেছে । অবশ্ত এটা আমার অনুমান মাত্র।” ( শৃন্তপৃরাণ-_ 

টারুচন্ত্র বন্দ্যেপাধ্যায় সম্পাদিত-_বন্থমতী সংস্করণ, পৃঃ ৭৪ )। 
কেবল “অন্থমানের” উপর নির্ভর করে এই ধরনের বিষয়ে কোন এতিহাপিক 

ইঙ্গিত করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এককালে আমাদের দেশে এঁতিহাসিক 

গবেষণ! বখন বিশেষ প্রসাঁরলাঁভ করেনি, তখন একদল পণ্ডিত কুলজীগ্রস্থ ও 

কিংবদস্তীর ছুই পক্ষবিস্তার করে বাংলাদেশের ইতিহাসের শুন্য ভিটের উপর 
যদৃচ্ছ! উড়ে বেড়িয়েছেন । লরলবুদ্ধি গ্রাম্যলোকের সহজ কল্পনায় তাঁর! প্রচুর 
ইন্ধন যুগিয়েছেন এবং সেইজন্য একই স্থতিবিজড়িত একাধিক এঁতিহাসিক 
স্থানের আজ বাংলাদেশে অভাব নেই। কিন্ত অশ্মান ইতিহাস নয়, রাজা 
রাজড়াদের হুকুমে লিখিত কুলজীগ্রস্থও ইতিহাস নয়। কিংবদস্তীও সম্পূর্ণ 
ইতিহাঁস নয়। এসবের ে কোন এঁতিহাপিক মূল্য নেই তা নয়, বিচার 
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বিশ্লেষণে তাঁর মূল্য যাচাই করা রীতিমত শ্রমসাধ্য ব্যাপার । ময়নাপুর-প্রসঙ্গেও 
এই কথা মনে রাখা 'উচিত। 

কিংবদস্তীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে ময়নাপুরের বাস্তব পরিবেশ থেকে তার 
এতিহাসিক ধারার কি ইঙ্গিত পাওয়া! যায় তাই দেখা যাঁক। প্রথমত ময়না- 
পুরের ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বদিকে মাইল পঁচিশ দূরে 
হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা! এবং দক্ষিণে মাত্র তিন চার মাইল দূরে 
মেদিনীপুর জেলার লীমানা । ময়নাপুর কেন্দ্র করে পচিশ-ত্রিশ যাইল ব্যাসার্ধ 
নিয়ে বৃত্ত টানলে যে অঞ্চলটি পাওয়া যায়, সেখানে ধর্মপূজার প্রচণ্ড প্রতিপত্তি 
অন্ততম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । এর মধ্যে মেদিনীপুরের গড়বেতা, ঘাঁটাল অঞ্চল, 

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অনেক স্থান পড়ে। “কালচার-জোন” 
হিসাবে এই অঞ্চলটিকে ধর্মপূজার একটি অন্যতম “জোন” (2০206) বলা 

ঘায়। উত্তরে বীরভূম থেকে বধমান পর্যস্ত এরকম ধর্মপূজার নির্দিষ্ট “অঞ্চল” 
আছে। লক্ষণীয় হল, ময়নাপুর-আরামবাগ-ঘাঁটাঁল কেন্দ্রের পর পূর্বে ও দক্ষিণে 
ধর্মপূজার অবিমিশ্র রূপ ক্রমে মিশ্রিত রূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে যেন 
ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এসে মিলিয়ে গেছে । একট! বিশিষ্ট সংস্কৃতিধারার প্রবল 
তরঙ্গোচ্ছবাস ক্রমে যেন বিলীন হয়ে গেছে গঙ্গার বুকে । কোন বিশেষ একটি 
কেন্দ্রকে বা স্থানকে এই ধারার উৎসরূপে নির্দেশ কর! অর্থহীন ও যুক্তিহীন। 
পরিফার বোঝা! যায়, রাঢ়দেশের স্থদীর্ঘ পশ্চিম সীমাস্ত-_উত্তরের সাঁওতাল 

পরগণ৷ থেকে দক্ষিণের ছোটনাগপুর পর্যস্ত বিস্তৃত অনার্য নিষাদ-সংস্কৃতির 
অন্ততম মহাকেন্দ্র থেকে, অজন্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এই সংস্কৃতিধারার 
প্রবাহ পশ্চিম থেকে পূর্বে এসে ভাগীরথী-সঙ্গমে মিশে গেছে । এই সংস্কৃতিধারার 
একট! নিটোল নিজন্ব রূপ আছে, ঘা বাংলাদেশের আর অন্য কোন অঞ্চলে 
নেই। ব্রান্ধণ্যধারার বা তথাকথিত আধধারার প্রাধান্ত এখানে ষে কত 

নগণ্য তা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে বুঝতে পার! যায়। উপরতলার 
সংস্কৃতি যে প্রধানত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। শুধু 
তাই নয়। ব্রাঙ্গপ্য-সংস্কৃতিকে যে পদে-পর্দে কিভাবে তথাকথিত অনার্ধ- 

সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে, রাঢ়দেশ বোধ হয় তার অন্যতম প্রধান 

এঁতিহামিক সাক্ষী । 

শুধু ময়নাপুরেই ধর্মঠাকুর অজন্র দেখা যায়। যাজাসিদ্ধি ধর্মশিলার সঙ্গে 4 
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অনেক ধর্মশিলা' একত্রে পৃজিত হন । নান! নামে তাঁরা পরিচিত। বীকুড়া 
রায়, ক্ষুদি রায়, লীতলনারায়ণ, চাদ রায় ইত্যাদি। একসময় বিভিন্ন স্থানে 

তাদের পুজা হড। পুজারী অভাবে এখন সকলে ময়নাপুরের প্রধান ধর্মরাজ 
যাত্রাসিদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। বাঁকুড়া রায়ের একটি স্বতন্ত্র সথন্দর ইটের 
কারুকাজ-করা মন্দিরও আছে, অন্তত শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দির । 
হয়ত ধর্মপূজার এই আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্যই এবং ময়নাপুরের এঁতিহাসিক 
নাম-সাদৃষ্থের জন্ত ময়নাপুর গ্রামটিকে কেন্দ্র করে ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর রাজ! 
লাঁউসেন ও শুন্তপুরাণ: রচয্লিতা রামাই পণ্ডিতের উপকথা রচিত হয়েছে। 
হওয়া আশ্চর্য নয়। | 

৬/ ধর্মের মুত্তিগুলি সবই কৃর্মমূতি ও শিলামূতি। ছোট, বড় মাঝারি নানা- 
রকমের মৃতি যাত্রাসিদ্ধির কাছে আছে। তার মধ্যে একটি মৃতি পূজারী 
পণ্ডিতরা৷ পূজা করেন। মৃতিটি গ্রাম থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি সুন্দর 

বুদ্ধমৃতি । শুনলাম, এরকম নাকি আরও বুদ্ধমূত্তি এখানে পাওয়। গিয়েছিল, 
সেগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। ধর্ম ঠাকুরের অসংখ্য মৃতির সঙ্গে ময়নাপুরের 

এই বুদ্ধৃত্তিুলিই সবচেয়ে মূল্যবান এঁতিহাঁমিক সম্পদ বলে আমি মনে 
করি, অন্তত রাজা লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের কাহিনী-সম্পদের চেয়ে 
অনেক বেশি মূলাবান। এই বুদ্ধমৃত্তির সঙ্গে আরও যেসব আচার-অনুষ্ঠান 
ও উৎসব-পার্বণের নিদর্শন আছে ময়নাপুরে সেগুলি মিলিয়ে দেখলে 
এই অঞ্চলের ষে এঁতিহাসিক ধারার আভাস পাঁওর! যায় তারও গুরুত্ব 

আছে ।৬ 
ময়নাপুর গ্রাম অত্রা্মণ-প্রধান গ্রাম। গ্রামে বাগ্রক্ষত্রিয় ( তেঁতুলে, 

কাসাইকুলে ও ম্যেটে ), হাড়ি, ডোম প্রভৃতিদের বাস যথেষ্ট আছে। গ্রাম- 

। দেবতাদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, শীতলা, কুদ্রা, বড়ম্ ও ভৈরবই প্রধান। গ্রামের 
মধ্যে গাছতলায় নবচেয়ে জাগ্রত দেবী চণ্ডী বিরাজ করেন। পাঁচমুড়োর 
( বাকুড়া ) কুস্তকারদের তৈরি মাটির হাঁতিঘোড়াই সর্বত্র দেখা যায় চণ্ডী মনস! 
উৈরবরূপে বিরাজমান । গ্রামের পশ্চিমদিকে হজেম্বর শিব ও রক্ষাকালী 

আছেন, জাতি-বর্ণনিবিশেষে সকলেরই উপাস্য দেবতা । শিবের কাছে চড়কের 

গাজন হয় ধূমধাম করে। দুর্গাপূজা কালীপুজাও সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। . 
উল্লেখষোগ্য হল, কালীপৃজার পর ধীবররা “ডাকাতে কালী'র পূজা করে 
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/বং কালীর প্রতিমৃত্তি হল 'নরমূণ্ডের উপর. প্রোখিত তিশৃল*। গ্রামের 
অন্ততম জঙগিদারবংশ মুখোপাধ্যায়দের গৃহের সংলগ্ন কালীঠাকুর ও তাঙ্ত্িক- 

সাধকের পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে । এই বংশেরই পূর্বপুরুষ দেওয়ান চত্তীচরণ 
বহুদিন নিঃসন্তান থাকায় শ্বশানে কালীলাধনা করে “কালীপ্রসাদ' নাষে পুত্র 
লাভ করেন।, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা । এই কালীপ্রসাদ বিখ্যাত 
তান্ত্রিক সাঁধক ছিলেন। ময়নাপুরে কালীমন্দির এবং তারই পাশে ছু'টি 

শিবলিজ “কালীপতি' ও “কালীগতি' নামে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। (লোকে 
তাঁকে 'কালীরাজা” বলে ডাকত । কমলাকাস্ত ও রামগ্রসাদের মতন তিনিও 

অনেক শ্রঠামাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। শোনা ধায়, “কালীস্ধাপিম্ধু 
নামে একখানি অন্্গ্রস্থও তিনি রচন1 করেন এবং “কুলবধূ ইব' (কুলবধূর মতন) 
অতি গোপনে সেটি রক্ষা করতে বলে যান। 

৬/ময়নাপুর গ্রামে বুদ্ধ, ধর্ম ও তত্থের এই বিকাঁশ থেকে যে সংস্কৃতিধারার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ময়নাপুর বাঁকুড়া জেলার 

তথ! মল্ভূমের একটি প্রাচীন সংস্কৃতিকেন্দ্র। কুদ্রা, বড়ম, উৈরব ইত্যাদি 

অনার্ধ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন। বজ্জীনে উপবিষ্ট একাধিক বুদ্ধমৃত্তি এককালে 

এইস্থানে বজ্রধানের প্রধান্তের সুচনা করে । অষ্টাদশ শতাবী পর্যস্ত তান্ত্রিক 
ধর্মের প্রাধান্য এই ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে করা যেতে পারে। 

চণ্ডী, কালী, আখড়৷ কালী, ডাকাতে কালী, পঞ্মুত্তির আসনে সাধন! ইত্যাদি 
তার প্রমাণ এবং ধীবর থেকে মুখোপাধ্যায় পর্বস্ত ময়নাপুরের সকলে উগ্র 

তান্ত্রিক উপাসক। নরমুণ্ডের উপর ব্রিশূল আজও কালীর গ্রতীকম্বরূপ পৃজিত 
হয়। শিব যেমন সর্বত্র থাকেন তেমনি আছেন, কিন্তু তার পাশে রক্ষাকালী 

আছেন। এরই মধ্যে ধর্মপূজার প্রাধান্তও ছুর্বোধ্য নয়। ইতিহাসের একটা 
ধারাবাহিক উত্বান-পতনের চিহ্ন ময়নাপুরের এই সব নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে। 
তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে। আধুনিক অহুসন্ধানীরা! অনেকেই যখন রাজ! 
লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের এতিহামিক অস্তিত্বই সন্দেহ করেন এবং বার 
করেন না তাদের মধ্যেও যখন তাদের প্রর্কৃত সত্তা ও কালনির্ণয় নিয়ে মতভেদ 

আছে তখন ময়নাপুর প্রসঙ্গে তার গুরুত্ব দেওয়া উচিত'নয়। তার চেয়ে 

ময়নাপুয়ের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অন্তদিক দিয়ে যেভাবে নির্দেশ করার চেষ্টা 
করেছি, মনে হুদ্ন তার যত্কিঞ্িৎ মূল্য থাকলেও থাকতে পারে। ময়নাপুরের 
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10051051 
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বাহুলাড়া 
বাহুলাড়া সাধারণ গ্রামের লোকের কাছে 'বোলাঢ়া, বলে পরিচিত। 
'লাঢ়া' বা রাঢ়া' হল রাঢ়দেশ। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর লাঢ়দেশেই ভ্রমণ 
করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব বষ্ঠ শতকের কথ! । মহাবীর স্বয়ং না হলেও, জৈন 
শ্রমণরা যে রাঢ়দেশে ধর্ম প্রচারোদেশ্তে ভমণ করেছিলেন, ত অবিশ্বান্ত নয়। 
রাজেন্্রচোলের তিরুমলয় লিপির “উত্তীরলাঢ্, এবং “তকৃকণলাঢম্* উত্তররাঢ ও 
দক্ষিণরাঁঢ দেশকেই বোবায়। এই লাড়-লাড়ম্ললাড়া৷ নামই 'বোলাড়। ও 
'বাহুলাড়া' নামের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বোলাঁড়ার আশপাশের 

আরও একাধিক গ্রামের নামাস্তে 'লাড়া, আছে-_যেমন 'বেলাড়া?, 'কুলাড়া?। 

মনে হয় যেন লাড়দেশের অস্তঃপুরে প্রবেশ করেছি। 
বিষ্ুপুর থেকে বীকুড়ার প্রথে এনা গ্রাম বা “দাঃ । ওুদা থেকে 

প্রায় তিন মাইল ভিতরে বাহুলাড়া গ্রাম। ঘ্বারকেশ্বর নদের তীরে 
বাহুলাড়৷ এবং বহু দূর থেকে বাহুলাড়ার মিঙ্ধেস্বর মন্দিরের চূড়া দেখা ষায়। 
উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদ ও কাটাবনি গ্রাম, দক্ষিণে মাকরকোল, পূর্বে হড়ড়া ও 

পশ্চিমে ছাপড়া, আরও দূরে বেলাড়া, কুলাড়া, ভেটাঁড় প্রভৃতি গ্রাম, মধ্যে 

বাহুলাড়া-বোলাড়া। চারিদ্িকের গ্রামের নামের মধ্যে 'লাড়া, আর 'আড়া, 

শবের বিচিত্র ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। সিদ্ধেস্বর মন্দিরের সুউচ্চ শিখর পরিপার্খবকে 
দমন করছে। কতকাল ধরে করছে কেউ জানেন না, আজও কেউ সঠিকভাবে 
বলতে পারেননি । অনেক প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিক বাহুলাড়ার এই 
বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর মন্দির নিয়ে আলোচনা করেছেন, অনেকে দেখেছেন, কিন্ত 

সকলের কাছেই বাহুলাড়ার এতিহাসিক বয়স এখনও রহস্তাবৃত হয়ে রয়েছে। 

মিদ্বেশ্বর মন্দিরের বয়স নয়, বাহুলাড়ার বা বোলাড়ার বয়স। মিদ্ধেশ্বর মন্দির 
খাটি বাংলার মন্দির নয়, চমৎকার “রেখ-দেউল' ৷ বাংলাদেশে রেখ-দেউলের 
ষে কয়েকটি নিদর্শন আছে তার মধ্যে বাহুলাড়ার দেউলটি সবচেয়ে সুন্দর, 
সবচেয়ে জমকালে! | দুঃখের বিষয়, শিখর-শর্ষের 'আমলক; ও “কলসটি' নেই, 
ভেঙে পড়ে গেছে। থাকলে তৃবনেশ্বরের রেখ-দেউলের অপূর্ব সৌন্দর্য সম্পূর্ণ 
অঙ্ষু্গ রেখে বাছুলাড়ার দিদ্ধেশ্বর-মন্দির আজও মাখা তুলে দাড়িয়ে থাকত; 



১০৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বাংলাদেশের বীকুড়া জেলায়। প্রত্বতাত্বিক বিভাগের পূর্বাঞ্চলের বাৎসরিক 

রিপোর্টে (১৯২১-২২ ৬ ১৯২২-২৩ সাল ) বাহুলাড়ার মন্দিরের বিবরণ আছে। 
্রত্বতাত্বিকরা মনে করেন, মন্দিরটি পালযুগের তৈরি। নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
বলেছেন : 

1106 91001565581 €200016 26 391001915 17 006 321715018 

01500106 19 7১:০৪ 0০ £117650 5060০105618 0? ৪ 01161700116 

74 10915 01 0১০ 10601856581 06100 1707 68651801176 11 

80851, 00০00502575 ০06 900010150 2100 31817709101091 

5০01960165 : ০, সড), 

আনন্দকুমারস্বামীও তাই বলেছেন এবং সিদ্ধেশ্বরের দেউলটি দশম 

ৃষ্টাবে তৈরি বলে তিনি অন্থমান করেন । শ্রীদীক্ষিত মনে করেন যে আরও 

ছ'এক শতাবী পরে তৈরি, অর্থাৎ একাদশ বা! দ্বাদশ শতাব্দীতে । প্রীসরসীকুমার 

সরহ্বতী দেউলের গড়ন ও অলঙ্করণ-বৈচিজ্রের দিক থেকে মনে করেন, একাদশ 

শতাবীর | এই সময়কার কয়েকটি দেউলের নিদর্শন আজও বাংলাদেশে আছে, 

তার মধ্যে হুম্দরবনের 'জটার দেঁউল” উল্লেখযোগ্য । সিছ্ধেশ্বর মন্দিরের 

অনুরূপ রেখ-দেউল বাঁকুড়া জেলায় আরও আছে-_তার মধ্যে ধাঁড়েশ্বর ও 
শল্যেশ্বরের মন্দির অন্যতম । কিন্ত তার মধ্যেও মনে হয়, বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর 

মন্দিরের গড়নের একটু বিশেষত্ব আছে। মন্দিরের মধ্যস্থ তিনটি বৃত্তাকার 

“বন্ধনের” বেষ্টন খাঁটি উড়িস্তার মন্দিরের মতন। তা! ছাড়! দেউলের শিখরের 

সুকনাসতুল্য' গড়নভঙ্গিও বাংলাদেশের অন্থান্ত রেখ-দেউলের তুলনায় অনেক 
বেশি স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। প্রত্বতত্ববিভাগ থেকে সংস্কার করা হলে ও, মন্দিরের 

ইটের গায়ে বিচিত্র অলন্করপের ও মণ্ডনের এশ্বর্য আজও বাংলার হুত্রধরদের 
আশ্চর্য কারিগরির সাক্ষী দিচ্ছে। 

বাহুলাড়ার এই মন্দির দেখে মনে হয়--উত্তরভারতীয় শিখরযুক্ত “নাগর” 
দেবালয়ের একটি প্রধান বিশিষ্ট ধারার বিকাশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে উড়িস্কা ও 
বাংলাদেশের এই সীমানার মধ্যে হয়েছিল । “দ্রাবিড়' ও 'বেসর' দেবালয়ের গড়ন- 

রীতির সঙ্গে উত্তরভারতীয় নাগররীতির মিলন-মিশ্রণ ও লেনদেনও এই অঞ্চলে 
হয়েছে । রেখ-দেউল তারই এক বিশেষ গ্রকাশতঙ্গি | উড়িস্তায় ও পশ্চিমবঙ্গে, _ 
বিশেষ করে বাংলার মেদিনীপুর, বীকুড়া, মাঁনভূম, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলে 



বাকুড়। " বাহলাড়া ১৯ 

একই সময়ে বা! কিছু আগে-পরে রেখ-দেউলের বিকাশ হয়। মনে হয়, অইম 

ৃষ্টাৰ থেকে একাদশ-দ্বাদশ ধৃষ্টাবের মধ্যে । তারপর ক্রমে এই বিশেষ রীতি 
উড়িস্তায় সীমাবদ্ধ হয়ে বৈচিত্র্যের স্থষ্টি করে এবং বাংলার শিল্পীর! আর এক 
ধাঁপ অগ্রসর হয়ে দেবালয়ের সঙ্গে লোকালয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেন। বাংলা 

দোচাল! ও চারচাল! ঘরের মতন তারা মন্দির তৈরি করেন এবং পূর্বের 
রেখ-দেউলটির প্রতীক তখন 'রত্ব' বা অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চরত্ব ও 

নবরত্ব' মন্দিরের রত্বগুলি রেখ-দেউলেরই প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। 

_ বাছলাড়াঁর মন্দির পিদ্দেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ 
ছাড়াও তিনটি বড় বড় পাষাণ-মৃতি আছে। একটি গণেশের মূতি, মধ্যে জৈন 
পার্বনাথের মৃত্ি, পাশে স্থন্দর একটি মহিবমর্দিনী মৃতি। শিব আশেপাশে 
আরও অনেক আছেন। পাঁচাল গ্রামে আছেন রত্বেশ্বর শিব, চুয়ামুসিনা গ্রামে 
আছেন ছুষ্ধেশ্বর শিব। চেত্রসংক্রাস্তির সময় মহাসমারোছে শিবের গাজন হয় 

বাহুলাড়ায় এবং উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী মেল! হয়। আগেকার তুলনায় 
সমারোহ এখন কমে গেলেও, আজও মেলায় চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাগম 

হয়। গাজনে আগে কয়েকশত “ভক্ত” বা সন্ন্যামী হত এবং পিঠফোড়া বাণ 

হত। চড়কগাছে পিঠে বাণ ফু'ড়ে ভক্তরা দে-পাঁক, ঘে-পাক করে পাক 

খেতেন। এখন ভক্তের সংখ্যা একশ-দেড়শ জন হয় এবং পিঠবাঁণ হয় না। তা 

না হলেও অন্যান্ত বাণফোড়া এখনও হয় সিদ্ধেশ্বরের গাজনে। যেমন জিব-বাগ 

কপাল-বাঁণ ইত্যার্দি। এখনও চৈত্রসংক্রাস্তির আগের দিন পাটতক্তা ব৷ প্রধান 
তক্তা স্নান করে, লোহার কাটা-বেঁধা পাঁটাতনের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের 

উপর ব্রাহ্মণ পুজারীকে বসিয়ে, ঘাঁট থেকে গাজনতলায় আসেন। অন্ান্ত 
তক্তরা বেতের ছড়ি ঠুকতে ঠকতে-_“ব্যোম্ ব্যোম, শিব শঙ্কর”-ধ্বনি দিতে 
দিতে তার অনুগমন করেন। বাহুলাড়ায় চাষী, তিলি, সদগোপ, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, 

নায়েক খরা, বাউরী, ধীবর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের বাস থাকলেও, 
প্রধানত ভক্ত্যা হন নাঁয়েক, খয়রা, বাউরী, ধীবর প্রভৃতি জাতির লোকেরাই 

বেশি । উৎসবটাও প্রধানত তাঁদেরই । কাছাকাছি ধর্মঠাকুরও আছেন এবং 

তারও গাজন-উৎসব হয়। ৃ 

শিবপৃজ। ও শৈব-উৎসব ছাড়াও বাহুলাড়ার অন্ত ইতিহাস আছে। যেই 
ইতিহাস অনেকদূর অতীত পর্ধস্ত বিস্বৃত মনে হয়। আজও তার কিছু কিছু 
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নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বোলাড়ায়। দিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কাছে গেলেই দেখ! যায়, 
মন্দিরটি একটি উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চারপাঁশের জমি থেকে বেশ উ্ুতে, 
অনেকট! জায়গ! জুড়ে, মন্দিরের চৌহদ্দি। এই উঁচু চৌহদ্দির চারিদিকে 
অনেকগুলি ইটের স্তপ আজও পরিষ্কার দেখা যায়। প্রত্বতত্ববিভাগ থেকে 
প্রায় বছর ত্রিশ আগে মাটি খুঁড়ে এই স্তপগুলি পাওয়! গিয়েছিল। প্রায় 
উনিশটি স্তুপ তখন পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে যোলটি বৃত্তাকার স্তুপ । এই 
স্তপই হুল বৌদ্ধদের "শারীরিক চেতিয়' ৷ বৌদ্ধ শ্রমণদের মৃত্যুর পর তাঁদের 
দেহভম্মাবশেষ “অস্থিকুত্তের' মধ্যে রেখে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা হুত এবং 

তার উপরে একটি বৃত্তাকার (মাধারণত) মাটির ব! ইটের 'ম্তুপ? (পালিতে 
“ধুপ”, নিংহলী 'দাগোবা”) নির্মাণ করা হত। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পান্থ স্ত প- 
গুলি দেখে প্রত্বতাত্বিকরা অনুমান করেন যে, এইখানে আগে বৌদ্ধদের একটি 
কেন্দ্র ছিল। এতগুলি স্তপের এ রকম একত্র সন্নিবেশ অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ 

বলেই মনে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলটি যত্ব করে খু'ড়ে দেখা হয়নি, 
কি পাওয়! যায় না যাঁয়। খুঁড়ে দেখলে প্রত্বতত্ববিভাগের কর্তীরা লাভবান 

হুবেন বলেই মনে হয়। বাহুলাড়া ও শিদ্দেশ্বর মন্দিরের পরিবেশের মধ্যেই এ 
রকম ইঙ্গিত রয়েছে । উচ্চভূমি, যেখানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, তার চারিদিকে 

বড় বড় দীঘি ছিল এবং পাশেই ছিল ঘারকেশ্বর নদ। শৈব্ধ্মীদের প্রাধান্তের 
/পূর্বে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মীরাও এখানে প্রতুত্ব করে গেছেন বলে মনে হয়। 
দিদ্বেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আজও ষে মৃতি পৃজিত হচ্ছে তা জৈন তীর্থঙ্কর 

পার্বনাথের মৃতি। জৈনধর্মের প্রতিপত্তি খুষ্টপূর্ব যুগ থেকে প্রায় থৃষ্টায় সপ্তম 
শতাঁবী পর্ধস্ত বজায় ছিল বল! চলে। পালধুগে বৌদ্ধদের প্রাধান্য বাংলাদেশে 
রীতিমত ছিল, অন্যত্র প্লান হয়ে গেলেও । 

তাই মনে হয়, বাহুলাড়া-বোলাড়ার 'লাড়া' এবং আঙ্মুপাশের কুলাড়া, 
বেলাড়৷ প্রভৃতির 'লাড়া' আর জৈনগ্রন্থের 'লাড়া ও লাড়' দেশের শবসাদৃশ্ঠ 
কাল্পনিক নয়। বাহুলাড়া গ্রাম বাংলার ইতিহাসের একাধিক যুগ উত্তীর্ণ 
হয়েছে বলে মনে হয়। ইতিহাসের অনেক পর্বাস্তরের চিহ্ন এখনও এ উচ্চ 
ভূমির গর্ভে লুকিয়ে আছে, সিদ্ধেস্বরের মন্দির যার উপর প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকের 
স্তপগুলি বৌদ্ধদের ঘ্য,প বলেই মনে হয়, জৈনদেরও হতে পারে। জৈনরা 
যদিও সপ-পৃজ| বিশেষ করতেন না তবু কৃষাণ যুগে মথুরায় জৈনধর্মীদের মধ্যে 



বারুড়।" বাহলাড়া ১০৯ 

স্ুপ-পূজার প্রচলন ছিল দেখা যায়। বাহুলাড়ার দিদ্ধেশয-মন্দিরের এই 
্রাঙ্গণটিতে আজ শিবের গাজনের অুঠান হলেও একসময় জৈন ও বৌদ্ধদের 
ুপার্নাতেও দরগরম ছিল মনে হয়। তখনও সিদ্ধেস্বরের মন্দির তৈরি হয়নি, 
কেবল স্গবেটিত উচ্াটলার মতন ছিন স্থানটি। তার অনেক পরে এ স্তূপ" 
শিখরাকারে দেউন ও দেবালয়ের উপর গড়ে উঠেছে-_অষ্টম্*নবম থেকে একা- 
দশ-ছবাদশ শতাবীর মধ্ো। বাঁহুনাড়ার পিদ্বেস্বরের দেউলটিও তখন তৈরি 

হয়েছে--জৈন ও বৌদ্ধরা বাংলাদেশ থেকে যখন প্রায় বিদায় নিয়েছেন। শৈব 

ও' তান্ত্রিকরা তখন আধিপত্য বিস্তার করেছেন। আজ পর্যন্ত তাঁদেরই 
আধিপত্য বোলাঁড়ায় অস্কৃ্ রয়েছে । 



এক্ডেশ্বর 

বাকুড়া শহর থেকে প্রায় ছু'মাইল দুরে এক্রেশ্বর গ্রাম। গ্রামদেবতা 
এক্কেশ্বর শিবের নামে গ্রামের নাম। দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরস্থ গ্রাম। 
অধিষ্ঠিত দেবতা শিবের নাম থেকে গ্রামের নামকরণ হয়েছে, ন! গ্রামের নামে 

শিবের নামকরণ হয়েছে, আজ আর তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বধ্মান, 
বীকুড়া জেলায় এইরকম গ্রামদেবতা৷ শিবের নামে একাধিক গ্রামের নাম 

আছে। তা থেকে আর কিছু না হোক, এই সব অঞ্চলে শৈব ও শাক্ত ধর্মের 

প্রাধান্য স্ুচিত হয়। 

রাচ়েশ্বর ( রাঢ়ের ঈশ্বর ), মল্েম্বর ( মন্ভূমের ঈশ্বর ), দেগড়েশ্বর, মন্তেশ্বর, 
বিন্েশ্বর ইত্যাদি শিবের শত শত নাম আছে বাংলাদেশে । শিব নেই ও 

শিবমন্দির নেই, এমন গ্রায় বাংলাদেশে খুব অল্পই আর্ছে। গ্রামদেবতা বা 

গ্রামের অধিষ্ঠিত ঈশ্বর বলে গ্রামের নামে তার নাম এবং নামেরও সেইজন্য 
অন্ত নেই। বাংলার শিব আজ আর কেবল শৈব ও শাক্তদের দেবতা ন'ন। 
শৈব, শক্ত, বৈষব- _সর্বধর্মীচারী ও সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা তিনি, বাংলার 

গ্রামদেবতা, বাঙালীর গৃহদেবতা। কিন্তু তাহলেও শিবের অগ্রতিদ্ধন্ধী 

প্রতিপর্তি দেখে মনে হয় যেন একসময় বাংলার ঘরে ঘরে তন্োক্ত বাণী 

প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল এবং বাংলার জনমন তাতে সাড়া দিয়েছিল-_ 
আদৌ শিবং পৃজয়িত্ব! শক্তিপূজা ততঃ পরং। 
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপৃজয়েৎ॥ 
-_€( প্রাণতোবণী-উদ্ধত তোড়লতন্ত্রবচন ) 

“আগে শিবপৃজ! করবে, পরে শক্তিপূজা করবে। অতএব মহেশানি ! 
আগে শিবপৃজা করবে।” এই তত্্বচনের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রচারিত 

হয়েছিল বাংলার লোকসমাজে যে বিষুপূজা বা শ্রচৈতন্ত-প্রবতিত বৈফবধর্মের 
প্রবল জোয়ারের মুখেও বাংলার শিব ও শক্তি ভেসে যান নি, তার সঙ্গে 

একাকার হয়ে মিশে গেছেন। শিবের এই প্রচণ্ড শক্তির উৎম কোথায়, বিশেষ 

করে বাংলার শিবের, তা গভীরভাবে অন্ধাবন কর! উচিত। 

শিবমৃত্তি বাংলাদেশে আছে, তার চমৎকার বর্ণনাও আছে প্রাচীন বাংল! 



এভেস্বর ১১১ 

সাহিত্যে। বাংলার জনসাধারণের মানবিক মৃক্ঠির সঙ্গে বাংলার গণদেবতার 
দেবমৃতির কোন" পার্থক্য নেই-_এমনকি, জীবনযাত্রা, পেশা ও নেশ। পর্বস্ত 
ভক্ত ও ভগবানের একই। কিন্তু বাংলার গ্রামে গ্রামে যে শিব দেবালয়ে 

প্রীতিষ্িত, তার কোন মৃতি নেই, তিনি অনাদি লিঙ্গমৃত্তি। বাংলার ঘরে ঘরে 
যে শিবমূতি গড়া হয়, তাও কৌন ভাস্করে গড়েন না, ঘরের মেয়ের! গড়েন, 
মাটির শিবলিঙ্গ । এই লিঙ্গরূপী শিবপৃজ! প্রবর্তনের কাহিনী লিঙ্গপুরাণ, শিব- 
পুরাণ, ব্রন্মাগুপুরাণ, স্বন্দপুরাণ প্রভৃতি একাধিক পুরাণ ও উপপুরাণে বণিত 
হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির অবকাশ নেই। কেবল লিঙ্গপুরাণের 
একটি উপাখ্যানের কথ! বলছি £ 

প্রলয়ার্ণবমধ্যে তু রজসা বন্ধবৈরয়োঃ | 
এতশ্ষিল্স্তরে লিঙ্গমভবচ্চাবয়োঃ সুরাঁঃ | 

বিবাদশমনার্থশ্চপ্রবোধার্থশ্চ ভাম্বরম্। 
জবালামালাসহশ্রাভং কালানলশতোপমম্ ॥ 

-_ লিঙ্গপুরাণ, ১৭ অঃ 

“প্রলয়সমুদ্রের মধ্যে রজোগুণ-প্রভাবে আমাতে (ত্রক্মাতে) ও বিষ্ণুতে বিরোধ 
হচ্ছিল। এমন সময় বিরোধভপ্চন ও প্রবোধপ্রদানের জন্য শত শত কালাগি- 
স্বরূপ ও সহত্্র অগ্নিশিখাতুল্য দীপ্তিমান লিঙ্গ উৎপন্ন হল।” অর্থাৎ উপাখ্যানের 
মর্ম হল, একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণতে ঘোরতর বিরোধ হয়। ব্রহ্মা বলেন,_ 

“আমি বিশ্বের কর্তা” বিষুঃ বলেন,-_'আমি বিশ্বের কর্তা, । বিরোধভগ্রন করেন 
শিব অধিখিখাতুল্য লিঙ্গরূপে আবিভূত হন। 

এরকম অজস্র উপাখ্যান ও কাহিনী আছে। কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম 
সম্প্রদায়ের বিরোধের ইঞ্চিত আছে এবং শিবলিঙ্গের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার 
ইঙ্গিতও সুম্পষ্ট। কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবের উৎপন্তির কাহিনী লেলিহান অগ্নি- 
শিখার মধ্যেও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । শিবের অনাদি রূপ মানবেতিহাসের 
কোন্ আদিম স্তর পর্যস্ত প্রসারিত, ত] নিয়ে পণ্ডিত সমাজে অনেক গবেষণা 

ও আলোচন। হয়েছে । শিব নিয়ে এক স্থবুহৎ শিবায়নও রচন! করা যায়্। 

বাংলাদেশে একাধিক “শিবায়ন' কাব্যও রচিত হয়েছে। 

লিক্গরূগী শিব প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম 
"মানুষের লিঙ্গোপাসনার কথা (01)91110 »0:81১80 )। তারপর মনে হয়, 
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আদিম মানুষের -শ্রশানে ও গোরস্থানে উন্নতশির শিলাম্তস্ভের কথ! এবং সেই 

শিলান্তভ পুজার কথা। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বতত্ববিদরা সমাধিক্ষেত্রের এই 
শিলান্তস্তকে “মেনহির” (1$61315) বলেন। পূর্বভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে আদিম 

মানুষের অসংখ্য সমাধিক্ষেত্রে অজন্্ 'মেনহির' দেখা! যায় এবং সেই “মেনহির” 
তারা নিয়মিত পূজা করে। সমাধিক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে প্রত্বতত্ববিদ্রা বিশেষভাবে 
অনুসন্ধান করে দেখেছেন- অছেদ্দিত (01701655560) রুক্ষ স্বাভাবিক সরল- 

রেখার শিলাম্তস্ভ বা “মেনহির+ ক্রমে ক্রমে ছেদিত, খোদিত ও মাঞজিত 

মেনহিরে পরিবতিত হয়ে শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করেছে এবং শৈব-সংস্কতির 

সংস্পর্শে এসে আদিমসমাঁজেও “শিব” বলে পুঁজিত হচ্ছে (১৯১৫-১৬ সালের 
ভারতীয় প্রত্ুতত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে দক্ষিণ ভারতের-_এ-সম্বন্ধে 

লঙহাস্টের আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য )। বাংলার শিবের উৎপত্তির 

আভাষ এর থেকেই পাওয়। যায়। প্রাচীন বাংলার এবং বর্তমান বা*লার 

প্রতিবেশী (উত্তরে ও পশ্চিমে ) আদিবাপিদের শ্মশানে শ্মশানে মেনহির পূজার 
নিদর্শন আজও যথেষ্ট আছে । শিবের সঙ্গে শ্বশানও ষে কেন অবিচ্ছেছ্যভাবে 

জড়িত, তাঁও বুঝতে কষ্ট হয় না। 
বাকুড়ার এক্তেশ্বর-প্রসঙ্গে শিবের এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন আছে। 

অনেকে হয়ত ভাবছেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন? যেদেশের মেয়েরা 

ধান্ভানার সময়েও শিবের গীত গান, সেদেশের অন্ততম শৈবতীর্থ এক্তেশ্বরের 

আলোচনাপ্রসঙ্গে শিবের কথা বলা নিতান্ত ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া 

নয়। এক্তেশ্বর যাওয়ার আগে বীকুড়া শহরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
“মহাশয়ের সঙ্গে দেখ! করে, অন্যান্ত নানাবিষয়ের আলোচনার সময় “এক্তেশ্বর' 

সম্পর্কেও আলোচনা! করেছিলাম । বিগ্যানিধি মহাশয়ের মতে “এক্তেশ্বর' হলেন 

“একপাদেশ্বর । বেদে “একপাদেশ্বরের” উল্লেখ আছে। এক্তেশ্বর গেলাম। 

মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দীড়িয়ে রইলাম। এরকম নির্জন শাস্ত 

পরিবেশের মধ্যে এমন বিচিত্র বিশাল মন্দির হঠাৎ দেখলে যে কেউ স্তব্ধ হয়ে 

দাড়িয়ে থাকবেন। মন্দিরের কথা পরে বলছি। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, আলে! 

ঝলমল করছে, একটুকরো! মেঘেরও চিহ্ন নেই কোথাও। মন্দিরের ভিতরে 
দুর থেকে তাকিয়ে দেখলাম_-গভীর অন্ধকার। কাছে গেলাম, আরও 
অন্ধকার মনে হল। প্রবেশঘ্বারের কাছে দীড়িয়ে উকি দিলাম-_মনে হল: 
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যেন অন্ধকারের একটা অতলম্পর্শ সুড়ঙ্গ পাতাল পর্ধস্ত নেমে গেছে। 
পূজারীরা একজন বললেন-_-“চলুন, দশন করবেন'। কি দর্শন করব এবং 

কোথায়, কিছুই বুঝলাম না। প্রদীপ-হাতে পুজারীর পিছু পিছু ধাপে ধাপে 

নামছি এবং প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে উপরে ওঠার আর কোন আশ! নেই। 
কিছু বলতেও সাহস হয় না, কেবল নেমে গেলাম । এইরকম নেমে গিয়ে- 

ছিলাম কামরূপের কামাখ্য মন্দিরে, কিন্ত সেখানে পাণ্ডা ও যাত্রীদের ভিড়ে 

তলিয়ে যাবার কথ। একবারও মনে হয় নি। এক্তেশ্বরে মনে হল যেন তলিয়ে 

যাঁচ্ছি এমন এক জায়গায়, যার তল! বলে কোন পদার্থ নেই। হঠাৎ পূজারী 

' বললেন--বস্থন এখানে । কোথায় বসব? একবার মনে হল, এক্তেশ্বর, ন! 

“একাকীশ্বর', না “এককেশ্বর'? এরকম একাকীত্বের সঙ্গে ধার এমন নিবিড় 

একাত্মতা, তিনি এককেশ্বর, ন| একেশ্বর? প্রদীপের নিশ্রভ আলোয় পায়ের 

মতন কি একটা ভেসে উঠলো! চোখের সামনে, পাষাণের পা। লিঙ্গমু্তির 
বদলে পা, না উপরে পা, স্পষ্ট বোঝ] গেল ন|। 

শিবের বা রুদ্রের মুত্তিবৈচিত্র্ের অন্ত নেই। বিভিন্ন শাস্ত্রে নানারকম 
রুদ্রমৃতির বর্ণনা দেওয়া আছে। “বিশ্বকর্মশিল্প” ও “কূপমণ্ডনে” বিভিন্ন রুদ্র- 
মৃতির পরিচয় আছে, তার মধ্যে বিরূপাক্ষ, রেবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যস্বক, 
স্থরেশ্বর, জয়ন্ত, অপরাজিত প্রভৃতি রূপের সঙ্গে রুদ্রের “একপাদ' রূপেরও 

বর্ণনা আছে। একপাদের বামহাতে খটঙ্গ, বাণ, চক্র, ডমরু, মুদ্গর, বরদ, 
অক্ষমাল! ও শুল ; ভানহাতে ধন, ঘণ্ট, কপাল, কৌমুদী, তর্জনী, ঘট, পরশু, 
ও চক্র (শক্তি)? শিল্পশাস্ত্রবণিত এই হল একপাদরূপী রুত্রের মৃত্তি 
(71617761765 ০0£ [7011)00 10010£:819109 : 2 £&, 30011986 [২৪০ : 

৬০] 2, 78216 2, 09. 38১) । 

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানুযায়ী এক্তেশ্বর দি একপাদেশ্বর হন, তাহলে 
মৃতির মধ্যে তার পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এক্তেশ্বরের মুততিতে এক- 
পাদরূপী রুদ্রমৃত্তির কোন লক্ষণই নেই। পূর্বে ছিল কিনা অবশ্য বলা যায় 
না, স্ৃতরাং চুড়ান্ত কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত বিদ্ানিধি 
মহাশয়ের কথাই" ঠিক, কারণ দেবাঁলয় যখন একাধিকবার সংস্কার কর! হয়েছে 
তখন আসল মূতি যে নষ্ট হয়নি, বা! স্থানাস্তরিত হয়নি, তার কোন প্রমাণ 
নেই। কিংবদন্তী হল, সামস্তভূমের রাজার সঙ্গে মন্সভূম-বিষুপুরের রাজার 

এ 
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একবার প্রচণ্ড বিরোধ হয়, রাজোর সীমানা নিয়ে । বিরোধের মীমাংসা করেন 

স্বয়ং শিব এবং তখন উভয়ের নির্দিষ্ট সীমানার উপর এক্রেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত 

হন। এএক্রেশ্বর' কি তাহলে মল্লভূম ও সামস্ততূমের রাজাদের পরস্পরের 

রাজ্যের এক্কিয়ারের অভিভাবক ও ঈশ্বর বলে এক্তেশ্বর? কিংবদস্তীর অন্তরালে 

ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকলেও থাকতে পারে। 

এক্কেশ্বর বেশ প্রাীন শৈবতীর্ঘ বলে মনে হয়। এক্তেশ্বর শিবের গাজন 

ও মেলাও বহুকালের প্রীচীন। ও"মালি সাহেব যখন বাঁকুড়া জেলার 

গেজেটিফ়্ার সন্ধলন করেন, বছর পঞ্চাশ আগে, তখন তদানীস্তন বাঁকুড়ার 

কলেক্টর কুমার রমেন্দ্রকু্ণ দেব তাঁকে এক্রেশ্বরের গাঁজনের একটি বিবরণ লিখে 

পাঠান । বিবরণটি প্রত্যক্ষদশীর বিবরণ। পঞ্চাশ বছর আগেও এক্তেশ্বরে 

মহাসমারোহে শিবের গাঁজন ও মেলা হত। চড়ক উৎসবে বিভিন্ন রকমের 

বাণফোড়া হত, তার মধ্যে পিঠবাণও ছিল। ভক্তার! পিঠে লোহার বড়শী 

বিধে শালের চড়কগাছে পাঁক খেতেন, আর নিচে থেকে শিবশঙ্কর ধ্বনি দিতেন 

অন্যান্ত ভক্তারা। আজকাল বে-আইনি বলে পিঠে বাণ ফু'ড়ে উৎসব করা 

বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটি বিচিত্র উৎসবের কথা রমেন্ত্রকুষ্ণ উল্লেখ 

করেছেন। গাজনের দিন রাতে জলম্ত চিতার মতন আগুন জালিয়ে তক্তারা 

উৎসব করত একেশ্বরে । উৎসবের নাম “সতীদাঁহ' উৎসব। সতীদাহের 

প্রচলন যে এক সময় কি ব্যাপকভাবে হয়েছিল এ-অঞ্চলে, তা গাজনের উত্বের 

সঙ্গে 'সতীদাহ” উৎসবের এই অনুকরণ ও অভিনয় দেখেই বোঝা যায়। বিচিত্র 

সংস্কৃতি-সংমিশ্রণের নিদর্শন ! 

এক্তেশ্বরের মন্দিরটি সবচেয়ে বিশ্ময়কর। বাংলাদেশে ঠিক এই ধরনের 

মন্দির আর ছিতীয়টি আছে কি না, আমার জানা নেই। মনে হয় নেই। 

১৮৭২-,৭৩ সালের প্রত্বতত্ববিভাগের রিপোর্টে বেগলার সাহেব এক্রেশ্বর মন্দির 

সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 

9০ 02101916 15 1607810816 10) 15 2) 015০ 00000101085 

০৫ 0০ 05856106196 816 010০ 170010656 2170 110650 0৫6 2185 ঢু 10956 

86217, 05021) 00166 1018177,00106 010015 ৪5 00110 01196611066 ১ 

(0২6০০: ০৫ ৪. 0০01 01008) 096 86100881 7105101065 ; 1328191 : 

4৯5 9, 15 260016 1872-73), 



এক্ডেখর ১১৫ 

প্রায় সত্তর-পচাত্র বছর আগে বেগলার যখন বাংলাদেশে প্রত্বতাত্বিক 

নিদর্শন সন্ধানের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এক্রেশ্বর মন্দির দেখেছিলেন। 

মন্দিরটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, অস্তত পূর্বে তিনবার মন্দিরটি সংস্কার 
কর! হয়েছে। মন্দিরের শিখরের উধ্বণংশ ভেঙে পড়ে গেছে বলে তার 

মনে হয়েছিল। আজও তাই মনে হয়। এরকম বিশাল স্তন্তের মতন মন্দির 
বাংলায় দেখা যায় না। মন্গিরগাত্রের উদ্গত অংশগুলি দেখে মনে হয়, যখন 

সম্পূর্ণ শিখরটি ছিল, তখন মন্দিরটির উচ্চতাও ছিল যথেষ্ট । একেশ্বর মন্দির 

বাংল! মন্দির নয়। রেখদেউলের প্রতিটি অংশের বর্ধিত রূপ তাঁর মধ্যে 
স্পষ্ট, কেবল শিখরশুন্য বলে রূপটি অর্ধসমাপ্ত হয়েছে । মন্দিরের গায়ে কোন 
কারুকাজ নেই, কিন্ত ছোট ছোট দেউলের মণ্তিত রূপের নকশা আছে। 
সংস্কারের সময় মন্দিরের আসল রূপটির দিকে ঘষে বিশেষ নজর দেওয়৷ হয়নি, 

তারও প্রমাণ আছে যথেষ্ট। কিন্তু তাহলে একেশ্বরের মন্দিরটি বিশ্বয়কর, 

কারণ মন্দিরের এরকম ভারি ও নিরেট গড়ন আর কোথাও দেখ! যায় না 

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাঁড়ের গা থেকে খোদাই করা শিলামন্দিরের 

মতন এক্রেশ্বরের মন্দিরটি বাঁকুড়ার ঘারকেশ্বর নদের তীরে ঠেলে উঠেছে। 



ছাতনার চগ্ীদাস: 
বাংলার অমর কবি চণ্ডীদাসকে নিয়ে অনেক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। 
চণ্তীদাস একজন, না৷ দু'জন, না বহুজন, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাগ্যুদ্ধ 

হয়েছে অনেক । অল্পষ্ট ইতিহাসের কুয়াশা! ভেদ করে তিনজন “চণ্ডীদাস+ এখন 
আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন বড়ু চণ্ীদাস, ছিজ চণ্ীদাস ও দীন চণ্ীদাল। 

চণ্তীদাস বীরভূম জেলার নান্ছরের অধিবাঁমী ছিলেন, না বাকুড়া জেলার 
ছাঁতনার অধিবাসী ছিলেন, তা নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। নতুন করে 
এখানে বাগ্যুদ্ধের অবতারণা করবার কোন সার্থকত৷ নেই। অন্তান্ত অনেক 
আলোচনার মতন, ছাঁতনা ও নান্ছুর সম্বন্ধে বত্মান আলোচনায় ঘে মতামত 

ব্যক্ত হবে তা অভ্রাস্ত মনে করবার, অথবা তা নিয়ে তর্ক করবারও কোন 

প্রয়োজন নেই। 
সবাগ্রে এই কথাটি মনে রাঁখা দরকার। আমি নিজেও এই কথাটি মনে রেখে 

বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় এবং বীরভূম জেলার চণ্ডীদাস-নানুরে গিয়েছিলাম । 

ছাঁতনা ও নাহুরের স্থানীয় অধিবাসীরা! আমাকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে 

চেয়েছেন__-চণ্ডীদাঁপ-রহস্য সম্বন্ধে আমার নিজের কি মতামত । অর্থাৎ চণ্ডীদাস 

কি ছাঁতনার-বীকুড়ার, না চগ্ডীদীস নান্ুরের-বীরভূমের । কারও কথার কোন 

উত্তর না দিয়ে আমি এড়িয়ে গেছি। কারণ গ্রাম এতিহ সম্বন্ধে গ্রামবাসীর ও 

স্থানীয় লোকের এত বেশি মমত্ববোঁধ যে, তাকে আঘাত করতে আমি সত্যিই 
কুষ্টিত। তবু অন্ুন্ধানীদের অনেক সময়, অপ্রীতিকর হলেও, স্থানীয় কিংবদস্তী- 
কেন্দ্রিক এঁতিহ্কে' বর্জন করতেই হয়। ইতিহাসের বিবিধ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ন। হলে কোনু জনশ্রুতিকেই অন্ধের মতন আকড়ে থাক৷ যায় না। চণ্ডীদাঁস 
প্রসঙ্গে ছাতনা ও নার উভয়েরই দাবির যৌক্তিকতা আছে। বাকুড়ার 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় হলেন ছাতনার চণ্ডীদদ|সের সমর্থক 
এবং বীরভূমের শ্রীযুক্ত হরেকুফণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় হলেন নাহ্ছরের 

চণ্ডীদাসের অন্ততম প্রধান অধিবক্তা । ছু'জনের সঙ্গেই সাক্ষাতে আলোচনা 

করেছি। দুই প্রবীণ পণ্ডিত-প্রধানের মধ্যে পড়ে আমার অবস্থা ষে কি রকম 

করুণ হতে পারে, তা ষে কেউ সহজেই অন্মান করতে পারবেন। বিদ্যানিধি 



বাকুড়। " ছাতনার “ণ্ডীদ।স' ১১৭ 

মহাশয় ছাতনায় “নান, বা নাহগরের মাঠের সদ্ধান পেয়েছেন। আলোঁচনা- 
প্রসঙ্গে তিনি ছাঁতনা অঞ্চলের বীশুলি দেবীর প্রাধান্তের কথাও উল্লেখ করলেন, 
যানাগরে নেই। তিনি বললেন, নাহুরের বীঁশুলি বাগীশ্বরী দেবী, বীশুলি 
নয়। তা অবশ্ঠ ঠিক। কিন্ত শ্রীযুক্ত হরেকুফ্ণ সাহিত্যরত্ব মহাঁশয়কে যখন 

বললাম তখন তিনি এমন যুক্তির অবতারণা করলেন যে, সব গোলমাল হয়ে 
গেল। নাহুরে গিয়ে আরও অনেক কথ! মনে হয়েছে ঘ1 নান্ুর প্রসজেই বলব। 
এখন ছাতনার কথা বলি। 

_ ছাতনা প্রাচীন সামস্তভূমের রাজধানী ছিল। 'সামস্তভূম” নাম থেকেই 
বোঝ। যায়, সেকালের কোন সামন্তরাজার শাসনাধীন ছিল সামস্তভৃম এবং 

ছাঁতন| ছিল তার রাঁজধানী। অনেকে বলেন শঙ্খ রায় হলেন এই রাঁজবংশের 

আদিপুরুষ। তাঁর পৌত্রের নাম হামীর উত্তর রায়। ছাতনায় এখনও রাজ- 
বাড়ী আছে, রাজবংশধর আছেন । তাদের সম্বন্ধে জনশ্রতিও আছে অনেক। 

ছাঁতনার পুরাতন বাঁশুলি দেবীর মন্দিরের ইটে হামীর উত্তর রায় ও উত্তর রায় 
এই ছুই নামই নাঁকি পাঁওয়। যায়। শোনা যায়, চণ্তীদাস ও দেবীদাস নামে 
দুই ভাই অন্য কোন স্থান থেকে এসে রাজা হামীর উত্তর রায়ের আশ্রয়ে বাস 

করেছিলেন । দেবীদাঁদ বাঁশুলি দেবীর পুজারী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং 

ছাতনাতেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। চণ্তীদাস ছিলেন কবি। তাদের পিতার 

নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জ। ছাতনা থেকে যে বাঁশুলি মাহাত্য পুঁথি পাওয়া 
গেছে তাই থেকে এবং দেবীদাসের বংশধরদের পুরুষাঁচ্চক্রমিক স্থৃতি ও শ্রুতি 

থেকে এই কাহিনীর সমর্থন পাঁওয়া যাঁয়। কৃতরাং প্রশ্ন ওঠে, ছাতনায় কোঁন 

চণ্তীদা ছিলেন কি না; যদ্দি থাকেন তাহলে তিনি কোন্ চণ্ডীদাস? 

এই প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তরে চণ্ডীদাঁস সমস্যা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর 
হয়ে উঠেছে । চল্লিশ বছর আগেও চণ্তীদাস নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না। 

১৯১৬ সালে বাঁকুড়ার বসম্তরঞ্জন বিদ্বল্লভ মহাশয় চণ্ডীদাসের অজ্ঞাতপূর্ব কষ 
লীলাকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” সম্পাদনা করেন। এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে 

তিনি এই প্রাীন পুঁথিখানি আবিষার করেছিলেন। পুঁখির সঙ্গে পাওয়া 
একটি আলগা কাগজের লেখ। থেকে মনে হয়, পুথিখানি বিষুপুরের রাজাদের 

গ্রন্থাগারে ছিল এবং তার নাম ছিল 'শ্রীকষ্সন্দর্ত' । পুথি সম্পাদনকালে 

বসস্তবাবু তাঁর নামকরণ করেছিলেন 'শ্রীরুষ্ণকীর্তন' । পুঁথি আদ্যন্তখগ্ডিত, 



১১৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি রর 

নাম বা লিপিকাঁল কিছুই জানবার উপায় নেই। তাহলেও তার ভাব ও ভাষা 

ছুইই যে খুব প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন বলেছেন £ 

“এত পুরানো! হাঁতের লেখা বাংল! বই এবং এত পুরানো! ধরনের বাংলা ভাষা-_ 

চর্যাগীতি ছাড়া_ ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই। ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত 
চণ্তীদাস-পদাবলীর সঙ্গে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের তফাৎ আকাঁশ-পাতাঁল। স্থতরাং 

সংশয় জাগিল চণীদালের একত্বে।” তার পরে শ্রীমণীজ্রমোহন বস্থ ১৩৪১ 

সালে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করে “একত্ের সংশয় আরও গভীর 

করে তুললেন। এক-চণ্ীদান তিন-চণ্ডীদীসে বিভক্ত হয়ে গেলেন__বড়, 
দ্বিজ ও দীন। 

ছাতনাঁয় কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন? কোন্ সময় ছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ 

কীর্তনের' ভণিতাকে স্থকুমারবাবু গাঁচভাগে ভাগ করেছেন, ষেমন__- 

(১) বাঁসলীর বন্দন।+বড়ু চণ্ডীদাস 

(২) বাসলীর বন্দনা+চণ্তীদাস 

(৩) বড়ুচণ্ীদাঁস 

(৪) চত্ীদাস 

(৫) অনস্ত বড়ু চণ্ডীদাঁস 

এব মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ভণিতা-_বাঁসলীর বন্দনা ও বড়ু চণ্ডীদাসই সবচেয়ে 

বেশি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভণিত! প্রায় সমান সমান। 

চতুর্থ শ্রেণীর ভণিতা৷ “চণ্তীদাঁস' শুধু চারবার পাওয়া গেছে। পঞ্চম শ্রেণীর 
ভণিতা৷ পাওয়! গেছে সাতবার, যেমন (শ্রীরুষ্কীর্তন, ৪র্থ সং)-_ 

আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাদ গাএ(পৃঃ ২২২) 

অনস্ত বু চণ্ডীদাস গাইল (২৪1২) 
গাইল আন্ত বড়ু চণ্তীদাসে (২৫১) 

অনস্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাঁস গাঁয়িল, (৮৪1১) 
আনন্ত বড়ু গাইল চত্ীদাসে (১২৭।২) 

গাইল আনন্ত বড়ু চত্তীদাসে ১৩৩১) 

অনস্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাঁসে (১৩৪1২) 

(বাংল। সাহিত্যের ইতিহাল ১ম, পূ ১৭২) 

বিচ্ভানিধি মহাঁশয় বলেন ষে, অনস্ত নামে এক গাঁয়েনের সাতটি পদ পু'খির 
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মধ্যে ঢুকে গেছে। 'বড়ু চণ্ীদাস+ ষে উপাধি হয়ে গিয়েছিল তাও পরিষ্কার 
বোঝ! যায়। নানা কবি সেই উপাধি গ্রহণ করে পদ রচনা করেছিলেন, 

তাদের মধো একজনের না অনস্ত ছিল। এ অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে 

হয়। ভণিতা থেকে স্পষ্ট বোঝা! যায়, কবির আসল নাম অনন্ত, তাঁর 

কৌলিক উপাধি 'বড়ু এবং চগ্ডীদাস তীর দীক্ষাগ্ুরুর প্রদত্ব নাম । কিন্ত 

কবি কোন্ সময়ের কবি? তার সঙ্গে সামস্তভূমের ছাঁতনারই বা সম্পর্ক কি? 
লিপিতত্ববিদ্রা শ্রীরুষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ১৩৮৫ খৃঃ অঃ থেকে ১৬০০ থুঃ 

অঃ পর্যস্ত অন্থমান করেছেন । মাঝামাঝি ১৫০* খৃঃ অঃ যদি শ্রীরুষ্কীর্তনের 

লিপিকাল ধরা যায়, তাহলে তার অন্তত একশ বছর আগে যে কবি জীবিত 

ছিলেন, তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। এই হিসাব অনুসারে আমন্মানিক 
১৪০০ খুঃ অঃ-তে কবি জীবিত ছিলেন দেখা যায়। এই অন্্মানের সঙ্গে 

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রদত্ত ছাতন৷ রাজবংশপরিচয়ের কালের 

প্রীয় মিল হয়ে যাঁয়। ছাঁতনার রাঁজবংশ পরিচয়ে পাওয়া যায়-_- 

মাসাঁঞ্ধি বিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে 

সামস্তের কন্ত। দিয়া রাজ্য দিল দন। 
তাহাঁরি মৌভাগ্যক্রমে বাঁসলী সামস্ততৃমে 

শিলামৃতি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান। 

পাষণ্ড দলন হেতু ভবান্ধি তরণে মেতু 

রচে যবে চণ্ডীদাঁস রাধাকষ্ণলীল! | 

বিগ্ভাপতি তদৃত্তরে গাইল মিথিলাঁপুরে 

হরিপ্রেম রসগীতি নাহি যার তুল! । 

ব্রহ্মা কাল কর্ণ (কর্ম) অরি শকে দিংহাসনোপরি 

বসে বীর হান্বির সে হামিরনন্দন। 

সংগ্রামে বনে তাঁড়ি বন্গরাঁজ্য নিল কাড়ি 
অভিষেক দিল তার জনৈক ব্রাহ্মণ। 

"মাসাকধি বিশিখ” বা ১২৭% শকে বা ১৩৫৩ থুষ্টাব্ে হামির উত্তর ছাতনার 

রাজা হন। তিনি তরঙ্গ কাল কর্ণ অরি” অর্থাৎ ১৩২৬ শকাবন্দে বা ১৪০৪ 

ৃষটাৰ পর্বস্ত রাজত্ব করেন। এই হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনায় 
বড়ু চণ্ডীদ।স জীবিত ছিলেন। 
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এই চণ্তীদাস যে চৈভন্তপূর্ব যুগের কবি ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য জয়দেব ও চণ্ডতীদাসের গীতরস আম্বাদন 

করতেন। জয়ানন্দ তার শ্রীচৈতন্তমঙগলে লিখেছেন__ 

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্তীদাস। 

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তার! করিল প্রকাশ ॥ 

সনাতন গোস্বামী কাব্যপর্যায়ে গীতগোবিন্দের সঙ্গে চণ্ীদাসের দানখণ্ড 

নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্তীদ্রাসের ভণিতায় 
নৌকাখণ্ড বা দাঁনখণ্ডের কোন পদ নেই। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে বলা 

হয়েছে 

টা 

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত। 

আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত। 

( আর্দি, ১৩) 
চত্তীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ 

( মধ্য, ২) 

এই সব সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের পূর্বে 
চণ্ীদাস” নামে একজন কবি জীবিত ছিলেন । তিনিই বড়ু চণ্ডীদাঁস। 

হন এইবার “বাসলী দেবী'র কথা বলা যাক। 'বড়ু চণ্ডীদাস” ভণিতায় 

বাসলীর বন্দনা অনেক পাওয়া গেছে। স্থতরাং তিনি যে বাসলীর পূজক 
ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছাঁতনায় যে বাসলী দেবী আছেন, তাঁর 

মৃত্ি ভাল করে দেখবার স্থযোগ পেয়েছিলাম। মুত্র সঙ্গে তন্ত্রো্ত 
বিশালাক্ষীর ধ্যান প্রায় মিলে যায়__ 

ধ্যায়েদেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজান্ুনদ প্রভাম্। 

ঘিভুজাং অস্বিকাং চণ্ডীং খড়গ থেটক ধারিণীং ॥ 

নানালঙ্কার স্ুভগাং রক্তান্বর ধরাং শুভাং। 

সদ! ষোড়শ বধায়াং প্রসন্নাস্তাং ্রিলোচনাং ॥ 
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মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোননত পয়োঁধরাঁং। 
'শবোপরি মহাঁদেবীং জটা মুকুট মণ্তিতাং ॥ 
শত্রক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্ট দাক়িকাম। 

সর্ব সৌভাগ্য জননীং মহাঁসশৎ গ্রদাং ম্মরেৎ ॥ 

বিশালাক্ষীর এই ধ্যাঁনমৃত্তির সঙ্গে ছাতনার বামলীর অনেকটা মিল আছে। 
তাছাড়। “বাসলী? তন্ত্রসম্মত মহাবিষ্যাঁ_ 

কামাখ্যা বাসলী বাল! মাতঙগী শৈলবাসিনী | 

ইত্যাগ্যাঃ মকলা বি্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥ 
নানুরের মুতি বাগীশ্বরী মৃতি। বাগীশ্বরীও তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা-- 

কালী নীল] মহাছুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা । 
বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথ৷ প্রত্যঙ্গির পুনঃ ॥ 

কিন্তু বাগীশ্বরীই কি “বাসলী” নামে পরিচিত হয়েছেন? কোন কোন 

ভাষাতত্ববিদ বলেন-_বাগশ্বরী-বাইসরী-বাসরী-বাঁসলী- এইভাবে 'বাঁসলী' 

শবের উৎপত্তি হয়েছে । কিন্তু ভাঁষাতত্বের জটিল নিয়মে যাই হোঁক না কেন, 

“বিশালাক্ষী” থেকে 'বীশ্ুলী*-“বাসলী+ হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও 

স্বাভাবিক। ছাতনা অঞ্চলে অনুসন্ধান করে দেখেছি, “বাসলী? প্রায় গ্রাম- 

দেবতার মতন পূজিত হন। আরও উল্লেখযোগ্য হল, বিশালাক্ষী-বাসলী 

দেবীর পুজা ক্রমে এই অঞ্চল থেকে মেদিনীপুর হয়ে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণ। 
পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছে। ব্ধমান ও হুগলী জেলাতেও বিশালাক্ষী 

আছেন, কিন্তু তেমন বিস্তৃত আধিপত্য আর নেই। এই কারণে মনে হয়-_ 

এই তস্বোন্ত মহাবিদ্যার পূজ৷ একসময় রাঁ্দেশের এই অঞ্চলেই ব্যাপক 

প্রসারলাভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশালাক্ষী “বাসলি' কি না? 

কিছুদিন আগে চকদীঘির “রাঁঢ় প্রত্বাগার” থেকে একটি বৃহৎ মঙ্গলকাব্যের 

পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পেয়েছেন। পুীাথখানির নাম হল-_বিশাললোচনী 

বা বিশালাক্ষীর গীত” । পরিচয়সহ পুিখানি সম্প্রতি “সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা'য় ধারাবাঁহিকারে প্রকাশিত হয়েছে (৬ৎ ভাগ, ২য় সংখ্যা থেকে )। 

পুঁথিতে গ্রস্ককার ও রচনাকাঁলের পরিচয় এইভাবে দেওয়! হয়েছে £ 

সাকে রঘ রথ বেদ সনান্ক গণিতে । 

বানুলীমঙ্গল গীত হল সেই হইতে ॥ 
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মুকুন্দরামের “চণ্ডীকাব্যেও' আছে-_ 
বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী 

বিশালাক্ষী কৈল অপযান। 
হুতরাং বিশালাক্ষী থেকেই যে বাশুলী-বাদলী হয়েছে, তাতে বিশেষ 

সন্দেহের কারণ নেই। তাই য্দি হয় তাহলে ছাতনার বাঁসলীর পুজক যে 
একজন চণ্ডীদাস ছিলেন এবং তিনি বড়ু চণ্ডীদাস, তাতেও কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। তাহলে বীরভূমের নানুরে কোন্ চণ্তীদাস ছিলেন? 

ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত চণ্ডীদাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্তীদাসের তফাৎ 

আকাশ-পাতাল। সেই লোকপ্রিয় দ্বিজ চণ্ডীদাসই কি নান্ুরে ছিলেন? 



সিউড়ী-বীরভূম 
বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ী, কাঁকর আর লাল মাটি দিয়ে গড়া। 

অদূরে মঘুরাক্ষী নদী এবং দূরে সীগতাল পরগণার পর্বতমালার তরঙ্গায়িত 
রেখা । শাসনকেন্দ্র শহরে পরিণত হয়েছে, কিন্তু একদা ষে সিউড়ী বীরভূমের 
অখ্যাত গ্রাম ছিল আজও তা পরিষ্কার বোবা যায়। আমার কাঁছে সিউড়ী ও 
তার পরিপার্ সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপের একটি নিখুত ফ্যাক- 

সিমিলি' বলে মনে হয়েছে । এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সিউড়ী অগ্রসন্ধানীর কাছে 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রত্বতাত্বিক “সাঁইট' নয়, শাস্ত্রোক্ত পীঠস্থান নয়, তৰু 
বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অফুরস্ত উপাদানকেন্দ্র সিউড়ী। সমগ্র বীরভূম জেলার 

সাঁ*স্কাতিক প্রতিচ্ছবি যেন। প্রত্বতত্ববিদ ফাগুসনের ভাষায়-_ 10) এরা) 

8৫ 1. 06 17990” অনুসন্ধান করলে মফংম্বল শহর সিউড়ীর আশেপাশে ও 

অলিগলিতে বহুশতাব্দীর বিস্তীর্ণ সাংস্কাতিক উপকরণ কুড়িয়ে পাওয়া যায় । 

একসময় শ্রীহরেকষ্ মুখোপাধ্যায়, শিবরতন ও গৌরীহর মিত্র বীরভূম 

জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুবে বেড়িয়ে অনেক মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । 
নিজের জেলার ইতিহাঁন রচনার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম তারা করেছিলেন, 

তার কোন যোগ্য পুরস্কার দেশবাসীর কাঁছ থেকে তীর! পাননি। “বীরভূম 
বিবরণ (তিনখণ্ড) ও “বীরভূমের ইতিহাস” ছুই খণ্ডের মধ্যে তার ঘৎসামান্ত 

মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, অধিকাংশ সন্কলিত উপকরণ আজও পাঙুলিপি আকারে 
অপ্রকাশিত রয়েছে । এই পাওুলিপি থেকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ষে কত 
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উপকৃত হয়েছি, তা৷ বলা যায় না। সমগ্র বীরভূম জেলা তার অপূর্ব সাংস্কৃতিক 
বৈচিত্র্য নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে । প্রায় চল্লিশ বছর আগে 

১৩২১ সালে হেতমপুরের রাজাদের পোষকতায় “বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। 

সমিতির উদ্যোগে ও হেতমপুরের রাজাদের পোষকতায় শ্রীযুক্ত হরেরুফ 
মুখোপাধ্যায় বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ 
করেন। “বীরভূম বিবরণ তিন খণ্ডে তার সংগৃহীত তথ্যাদি প্রকাশিত 

হয়েছে। উপকরণ সংগ্রহের জন্ত যে কঠোর পরিশ্রম সাহিত্যরত্ব মহাঁশয় তখন 
করেছিলেন, তাঁর উপযুক্ত স্বীকৃতি তিনিও দেশবাসীর কাছ থেকে পাননি । 

আজ দেশের এতিহাপিক ও সাংস্কৃতিক এতিহ্ সম্বন্ধে দেশের লোক অনেক 

বেশি সচেতন হয়েছেন, তাঁদের আগ্রহ ও কৌতুহলও অনেক বেড়েছে। তাই 
মনে হয় আজ অন্তত বীরভূমবামী এদের দানের মূল্য বুঝবেন । 

সিউড়ীর কথ! বলি। সীওতাল পরগণার পর্বতমালার পরে ভূপ্রকতির 

তরঙ্গবিক্ষোভ ও উত্থানপতন যেন সিউড়ী পর্যন্ত এসে তারপর বাংলার সমতল- 

ভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে । প্রকৃতির এই তরঙ্গায়িত রূপের সঙ্গে 

বীরভূমের__তথ! রাঢ়ের সংস্কৃতির ক্রমায়াত ধারার একটা অপূর্ব সাদৃশ্ত আছে। 
অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। সীওতাল-পরগণার সীণতালী সংস্কৃতি 

অর্থাৎ আঁদি-অস্টশীল বা নিষাদ-সংস্কৃতির ধার! যেন উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে 

প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলার স্থুসমন্থিত সংস্কৃতিগঞ্গায় মিলিত হয়েছে এইখানে । 

মিউড়ী ও তার আশেপাশে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে,য! প্রত্যেক সংস্কৃতি- 
বিজ্ঞানের ( 00100159] 4১1761710001985 ) ছাত্রের কৌতুহল ও অনুসন্ধানের 

খোরাক যোগাতে পারে । যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সংঘাত ও সমন্বয়ের 

বিশেষত্ব অনুসন্ধান করা আধুনিক সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য বলে পৃথিবীর 

শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন। সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকায় এ-বিষয়ে 
অনেক মুল্যবান অন্তসন্ধানের কাজও তার। করেছেন । এশিয়। মহাদেশে "চীনের 

সংস্কৃতি? সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে অনেক মুল্যবান কাঁজ করা হয়েছে। আমাদের 

দেশে এখনও বিশেষ উন্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি, সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 

একেবারেই হয়নি বললেও ভুল হয় না। আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অত্যন্ত 

সীমাবদ্ধ, পাঁঠ।গার-কেন্দ্রিক ও পুথিগত। প্রবীণ এতিহাঁসিকরা৷ আমাদের 
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কেবল শিলালিপি, তাআ্রলিপি ও পুঁথি পড়তে শিখিয়েছেন এবং ইতিহাসের 
পরিধি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাইরের বৃহত্তর মানবসমাজের দিকে তাঁকাতে 

নিষেধ করেছেন। তাই লিপি ও পুঁথির পাঠবিতর্কের মধ্যে ইতিহাস নীরস 

তায়শান্ত্বের নতুন শাখা ছাড় আর কিছু হয়মি। মুদ্তিতত্ববিদ্রাও কালনির্ণয় 
নিয়ে যে পরিমাণ কালাতিপাত করেছেন, তার শতাংশের একাংশও যদি তারা 

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও অন্ান্ত বিচিত্র সব সাস্কৃতিক নিদর্শন অন্ধাবনে 

অতিবাহিত করতেন, তাহলে আজ আমর! দেশের গতিশীল ইতিহাসের ধার! 

সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞানলাভ করতে পারতাম। শিলামৃতি, লিপি-পুঁথি' ও 
মুদ্রার গুরুত্ব এতিহাসিক অনুসন্ধানের উপাদান হিসাবে কেউই অস্বীকার 
করবেন না। অলিখিত ইতিহাঁস এই সব উপকরণের সাহায্যেই লেখা হয়েছে 

এতদিন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচারের অনেক অজানা তথ্য ও রহস্যও 

তার দ্বারা উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে । আজও এই সব প্রত্বতাত্বিক হাতিয়ার 

ও উপকরণের অসাধারণ মূল্য আছে। পূর্বে কিংবাস্তী ও কুলজী গ্রন্থের 
মধ্যে যে এরতিহাপিক গবেষণা সীমাবন্ধ ছিল তর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চকর 

উপাখ্যান রচনায় সাহাধ্য করেছে (যদিও এতিহাঁসিক উপাদান তার মধ্যে যে 
একেবারে নেই তা নয়)। প্রত্বতব্ববিদ ও পুঁথিবিশারদ্রা এই গবেষণাকে 

প্রামাণিক ভিত্তির উপর দাড় করিয়েছেন। কিন্তু আধুনিকযুগের নৃবিজ্ঞানী, 
বিশেষ করে সংস্কৃতি-বিজ্ঞনীর! দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শিলা, লিপি ও পু'থির 

ক্ষেত্র ছাড়িয়েও অনুসন্ধানের আরও ক্ষেত্র আছে। মানুষের সমাজ ও তার 

আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র । শিলা, লিপি ও পুঁথি সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, 

কিন্তু মাভষের ধ্যানধারণা আচার-অনুষ্ঠান যুগ-যুগান্তের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেও 

আশ্চধভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে। ইংরেজীতে বলে 409560105 016 

1১970” এবং এই কথার অন্তরালে 'কাঁলচারের' সঙ্গে 'বায়োলজির” সম্পর্কের 

ইঙ্গিতও স্পষ্ট। কোন কোন অত্যুৎসাহী মুসলমান শাসক আমাদের দেশের 
অনেক শিলামৃতি, পুথি ৪ লিপি ধ্বংস করেছেন, কিন্ত সাংস্কৃতিক আচার- 
অনুষ্ঠানকে ধ্বংস করতে পারেননি । উপরন্ত তার অনেক কিছু নিজেরাই 
আত্মসাৎ করে তার প্রাণশক্তি প্রচণ্ডত! প্রমাণ করেছেন। এমন কি ধর্মাস্তরের 
ফলেও যে আচার গুলি লুপ্ত হয়ে যায়নি এবং বূপাস্তরিত সংস্কৃতির মধ্যে তার প্রচুর 
ংসাবশেষ আছে, তার প্রমাণ আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাঁমে যথেষ্ট 
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পরিমীণে আছে। হিন্দু চাষী মুসলমান হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান চাষী উভয়েই 
খষ্টান হয়েছে, নামও তাদের একাধিকবার বদলেছে, মন্দির থেকে মসজিদে 
এবং মসজিদ থেকে গির্জায় গেছে তারা__কিন্ত সবসময় দেশীয় আচাঁর-অনুষ্ঠান- 

গ্লালি তাদের সঙ্গী হয়েছে, তাদের বর্জন কর! সম্ভব হয়নি। আজও আমরা 

যখন বৃক্ষপূজা করি, গঙ্গাঙ্গান করি, জন্মোৎসব ও শ্রাদ্ধ করি, তাঁবিজ-মাদুলি- 

কবচ পরি, স্বস্তযয়ন করি, ভূত-প্রেত-পিশাচ স্বচক্ষে দেখি, জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস 

করি, তখন আমাদের হাজার হাজার বছরের অলিখিত ইতিহাসের স্তরগুলি, 

পাথুরে প্রমাণ ছাড়াও, আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। 

সিউড়ীতে ঠিক তাই উঠেছিল। সিউড়ীর অলিগলিতে ও আশেপাশে 

প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে শুধু পিউড়ীর নয়, বীরভূমের এক বিচিত্র রূপ 
চোখের লামনে ভেসে এঠে। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধবৃতাকারে ধাঁডড়- 
পাঁড়া, বাউরীপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া, মালপাড়া, কেওটপাড়। ইত্যাদির 
অবস্থান। শুধু যে শহরের প্রান্তশীমায় এদের বসবাস, তা নয়, শহরের মধ্যেও 
ইতস্তত হাড়ি বাউরী ডোম প্রভৃতি জাতির বাপ আছে। এছাড়৷ বারুইপাড়া, 

৮ঠকারপাড়। ইত্যাদিও আছে। পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর দেব-দেবী ও অসংখ্য মন্দির 
আছে। দেব-দেবী ধারা আছেন তাঁদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, কালী ও ধর্মঠাকুর 

খতকর! নিরানব্বই জন। এমন কোন পাঁড়া নেই, যেখানে মনসা, কালী ও 

ধর্মঠাকুর নেই। বীরভূমের অন্যতম সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব ষেন সিউড়ীর পাড়ায় 

পাড়ায় লিপিবদ্ধ রয়েছে । বাউরীপাড়ায় আছে 'সাউডালি পৃজা'র স্থান। নিম- 

গাছের তলায় দোচাল৷ পর্ণকুটার, তার মধ্যে দু*টি মাটির ডেল! ছুই বোন মনসা, 
একপাশে আরও তিনটি মাটির ডেলা হল গৌসাই, আর এক পাশে আরও দু'টি 

মাটির ডেল কালী । মনসা, কালী গৌঁসাই সকলেই তাল তাল মৃত্তিকাপিণ্ডে মূর্ত । 
ভয়ানক জ্যান্ত দেবতা, ভাদ্র ও পৌষ সংক্রাস্তির বিশেষ পুজার সময় আরও 
বেশি জ্যান্ত হয়ে ওঠেন। পাশে ষে নিমগাছটি আছে, তাতেও একজন থাঁকেন, 
তাকে দেখ! যায় না, তার নাম 'ঝে'টেনি বুড়ি'। 'বাদরি ভূত'ও এ গাছে 
বিরাজ করেন। উৎসবের সময় “ঝে'টেনি বুড়ি" যাঁর স্বন্ধে ভর করেন, তিনি 
উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূত-ভবিষ্ৎ-বর্তমান গল্গল করে বলে দিতে পারেন। 
বাদরি ভূত যাঁর স্বন্ধে ভর করেন, তার হুপ্হুপ্ করে বাদরের মতন লম্ষবম্ 

ষটব্য বাপার। লারারাত ধরে নৃত্যগীতবাগ্যসহ উৎসব হয়, মুগাঁ, ছাগল, 



১২৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ভেড়া বলিদান হয়। একেবারে খাঁটি 'সাঁওতালী পূজা” (তাই থেকে কি 
'সাউডালি” ?), একটুও বিকৃত হয়নি মনে হুয়। সিউড়ী শহবের উপকণ্ঠেই 

এই পূজার স্থান। এ-ছাড়া ডোমপাড়ায় শ্মশানকাঁলী আছেন, উন্মুক্ত স্থানে 
নিমগাছের তলায় । পর্ণকুটির-মন্দিরে এমনি কালী আছেন, সঙ্গে ধর্মরাজ ঠিক 

আছেন। কেওটপাঁড়ার অশ্বখতলায় কয়েকখণ্ড পাথর আছে, কি তা কেউ 

জানে না, অথচ পৃজা হয় নিয়মিত। দত্বপুকুরের কাছে রক্ষাকালী পীঠ আছে। 

পাধাণকালীও আছেন। ধর্মরাঁজের তো কথাই নেই। শহরের দিকে বারুই- 
পাড়ায় অন্নপূর্ণাসহ শিবমন্দির আছে, কিন্তু ধর্মরাজও আছেন । শহরের মধ্যে 

রাধাবন্লভের বিশাল মণ্ডপসহ মন্দির আছে। মধ্যে মালিপাঁড়ায় পুরাতন ধর্ম- 
ঠাকুরের মন্দিরও আছে। বুত্তাকারে ক্রমে শহরের কেন্ত্রস্থলে এগিয়ে এলে 

মনে হয় যেন সংস্কৃতির একটি পিরাম্ডি সিউড়ী। পিরামিডের পাদমূলে 
প্রাগৈতিহাসিক নিষাদ-সংস্কৃতির স্থ্দৃঢ় ভিত্তি এবং ক্রমে যত শীর্ষস্থানের দিকে 
ওঠা যায়, তত উচ্চস্তরের সংস্কৃতির ( যেমন বৈষ্ণব সংস্কৃতির ) নিদর্শন । সীউ- 
ডালি পূজার স্থান থেকে রাধাবল্লভের মন্দির ও মণ্ডপ পর্যন্ত কয়েক যুগের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি স্তরের নিদর্শন বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে । বীর- 

ভূমের যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সিউড়ীতে যেন তার সবই আছে। আফিস-আদালত 

স্থল-কলেজ, অট্টালিকায় নয়, চারিদিকের বিভিন্ন জাতির পাড়ায় পাঁড়ায়। ঠিক 
এই ধরনের নিদর্শনের এমন প্রাচুষ আর কোথাও দেখ যায় না। 

আশপাশের মন্দিরগুলি অধিকাংশ বাংলা চালাঘর-_বাঁকানে। চারচাল৷ 

বাংলা চালাঘর। অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অনেক মন্দিরের সামনে একটি করে 
চারচাল! মণ্ডপ আছে। বাকানে। চাল, চারদিক খোলা । ঠিক তারই 
অনুকরণে যেন ইটের মন্দিরগুলি হুবহু গড়ে উঠেছে। শিল্পীরা ষেন পাশাপাশি 

বাংল! চাঁলাঘরের “মডেল? দেখে মন্দির তৈরি করেছেন। একথা বীরভূম, বাকুড়া 

বর্ধমানে খুব বেশি করে মনে হয়, সিউড়ীর স্বল্প পরিসরের মধ্যে আরও বেশি 
করে মনে হয়। শহর থেকে স্টেশনের পথে যেতে কাছেই বিখ্যাত “ঘুন্সা' 

মন্দিরটি তার অপূর্ব নিদর্শনখ্বরূপ প্রত্বতত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। পোড়া 

মাটির কারুকাজের মধ্যে মনে হয় বৈষ্ণব প্রভাব খুব বেশি, ঠিক সিউড়ীর প্রধান 
সাংস্কৃতিক স্থরের সঙ্গে একমরে বাঁধা নয়। কিন্তু অপূর্ব নিদর্শন, এখনও 

নিখুত রয়েছে । 
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রাজনগর 
বীরভূমের রাজধানী ছিল রাঁজনগর, নগর বা লম্ম্োর (?)1 মৃণ্ডারী 
অভিধানে “বীর” কথার অর্থ জঙ্গল। জঙ্গলাঁকীর্ণ দেশ বলে নাম “বীরভূম'। 

দোর্দগপ্রতাপ রাজার] বীরভূমে রাজত্ব করেছেন বলে লোকের বিশ্বাস, বীরের 

দেশ থেকে বীরভূম নাম হয়েছে । কিন্ত জঙ্গলের দেশেও তো! বীর থাকতে বাধা 

নেই। হিন্দু বীর রাজার! ছিলেন, দুধ্ধ পাঠান জায়গীরদাররা ছিলেন। তাদের 
রাজধানী ছিল নগর বা রাজনগর । আজ কেউ নেই, রাজ্য নেই-_রাজাও 

নেই, জায়গীর নেই- জায়গীরদারও নেই। অগ্রগামী ইতিহাসের নিষ্ঠুর 
চাকার তলায় একে একে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । আছে কেবল রাজনগর, 

আর বিস্তৃত ভগ্নস্তংপের মধ্যে অতীত স্থতির এলোমেলো টুকরো রয়েছে । 

এইমব টুকরো স্মৃতি জড়ো করে রাজনগরের কাহিনী রচনা করছি। 
সিউড়ী থেকে প্রায় ষোল মাইল পশ্চিমে রাজনগর | বক্রেশ্বর থেকে রাজনগর 

গেলাম। বীরভূমের অন্যতম এঁতিহাসিক নগর রাজনগরে যুগের পর যুগের 
অভিমানের অনেক পদচিহ্ন দেখতে পাঁব, এই আশায় উন্মুখ হয়ে উঠল মন। 
শক্ত রাঁডা মাটির পথের কাব্যিক সৌন্দর্য থাকলেও পথচলার ক্লান্তি আছে। 
পাথুরে পথে ঝাকুনি খেয়ে হয়রাণ হয়ে, রঙিন ধুলোয় বৈরাগীর মতন গেরিক 
বেশ ধারণ করে ঘখন রাজনগরে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন ছু" একটি মাত্র 

ছবি তোলার পর ক্যামেরা অচপ্প হয়ে গেল। কালীদহের কূলে সঙ্গীদের নিয়ে 
বসে বসে “স্কেচ” কর! ছাড়া আর উপায় ছিল না। 

কেবল কিংবদন্তী বেচে আছে রাজনগরে, আর কিছু নেই। সেই 

কিংবদস্তীকে আশ্রয় করে অতীত ইতিহাসের ছিন্নভিন্ন কঙ্কালের টুকরে৷ ছড়িয়ে 
আছে চতুর্দিকে । সেইসব টুকরো জোড়াতালি দিয়ে কোন মৃতি রচনা করা 
সত্যিই কষ্টকর । প্রথমেই মনে হয় বীরদেশের বীর রাজারা কারা ? কোন 
প্রামাণিক ইতিহাস নেই। শোনা যায়, সিউড়ী থেকে ছয় মাইল আন্দাজ 
উত্তর-পশ্চিমে, ভাগ্ডীরবন থেকে প্রায় আধমাইল দৃরে.বীরসিংহপুর বা বীরপুর 
নামে যে গ্রাম আছ, বীরভূমের বীর রাজারা মুসলমান অভিযানের সময় নগর 

রাজধানী ছেড়ে সেইখানে চলে আদেন। মাঠের জঙ্গল ও ইটপাটকেলের দিকে 
৪ 
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আইুল দেখিয়ে স্থানীয় লোকের! বলেন যে, এখানে রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। 
কিন্ত বীরসিংহ কে? খৃ্টীয় ছাদশ শতার্ধীতে রচিত রামচরিত' কাব্যে বাঙালী 
কবি সন্ধ্যাকরনন্দী রামপালের মিত্র সামস্তরাজাদের একটি নামের তালিক। 

দিয়েছেন ; ষেমন-- 
বন্দাগুণসিংহবিক্রমশূরশিখরভাস্করপ্রতাপৈস্তৈঃ। 
স মহাঁবলৈরুপেতো৷ জেতুং জগতীমলভৃষ$: | 

(রামচরিত- ২1৫) 

প্রাঞ্ধপ্রবর্ধিতার্জনবিজয়োৌহধিতবর্ধনঃ সোমমুখশ্চ । 
অন্থগততমাতুলসুনূপ্রবলতৃজালম্ব নে! রাম ॥ 

(২1৬) 
অর্থাৎ সেই (রামপাল ) প্রকাণ্ড বল বা সেনাযুক্ত বন্দ্য ( ভীমষশাঃ ), গুণ 

(বীরগুণ ), সিংহ ( জয়সিংহ ), বিক্রম (বিক্রমরাজ), শূর (লক্ষীশূর ও শ্রপাল) 
শিখর (কুত্রশিখর), ভাস্কর (ময়গলসীহ- সিংহ) ও প্রতাপ (প্রতাপসীহ-_নিংহ) 

- নামক বীরশ্রেষ্ঠ সামস্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত জগৎ জয় করতে সমর্থ 

হয়েছিলেন । ধিনি অর্জুন (নরসিংহার্জন ও চগ্ডাঞ্জুন ) ও বিজয় (বিজয়রাজাকে) 

মিত্রর্ূপে পেয়ে (দেশ-কোষাদিদ্বারা ) তাদের সংবধিত করেছিলেন, যিনি 

বর্ধনের ( দ্বোরপবর্ধনের ) সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, যিনি সোমকে (সামস্ত- 

প্রধানভাবে ) সঙ্গে নিয়েছিলেন, সেই রামপাল অঙ্্রক্ত মাতুলপুত্রদের প্রবন 

বাহুবলকেও অবলম্বন করেছিলেন (ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ২ রামচরিত, 
৪১-৪২ পৃঃ)। এর মধ্যে টীকাকারের নির্দেশ অনুসারে দেখ! যায় যে। 

মেদিনীপুর, মানভূম, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলের স্বাধীন সামস্তরাজা অনেকে 

ছিলেন। বীরগুণকে টীকাকার কোটাটবী নামক স্থানের 'কণ্ঠীরব' বা সিংহ বলে 
নির্দেশ করে 'দক্ষিণ-সিংহাঁসন-চক্রবর্তী* বলে বিশেষিত করেছেন । মনে হয়, 
উড়িস্তার কাছাকাছি বাংল ভূভাগের কোন অটবীরাজ্য ছিল কোটাটবী 
( ময়ুরতঞ্জ-ভগ্জভূম ?) এবং বীরসিংহ সেখানকার রাজা ছিলেন। লক্ষমীশূর 

অপর মন্দারের (গড় মন্দারণ, আরমবাগ) সাঁমস্ত ছিলেন, রুত্রশিখর তৈলকম্প- 

তেলকুপির ( মানভূম ), প্রতাপসিংহ ঢেক্করীর ( কাটোয়া-বধমান ), ভাস্কর 

উচ্ছালের (বীরভূম ?)। বীরসিংহ নামে কোন রাজা বীরভূমে ছিলেন বলে 
সন্ধ্যাকরনন্দী বা তাঁর টীকাকার উল্লেখ করেননি । তাহলে বীরসিংহ নামে 
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কথিত হিন্দু রাজা কে? পুরাণকাররা রাঢ়দেশের গভীর অরণ্য, কৃ্বর্ণ আদিম 
জাতি, লৌহখমি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তারা খুব ুদক্ষ 
তীরন্দাজ ও পরিশ্রমী চাষী। বীরদেশে 'নগর", “সিপুল্য' প্রভৃতি নগরের 
কথাও তারা বলেছেন। হয়ত স্থানীয় কোন কৌম বা 'গণের” রাজা ছিলেন 
'বীরসিংহ'"-বীরের' সিংহ অর্থে জঙ্গলের সিংহের মতন পরাক্রমশালী ছিলেন 
তিনি। মুসলমান অভিযানের পর তার নগর-ত্যাগের কাহিনী মিথ্যা নাও 
হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, রাঢ়দেশের সামন্তদের কথা সন্ধ্যা- 

করনন্দী সম্পূর্ণ উদ্নেখ করেননি, করবার প্রয়োজনবোধ করেননি । আশেপাশে 

একাধিক সামস্ত রাজ! ছিলেন, এবং বীরভূমে যে কেউ ছিলেন না তা মনে 

হয় না। 

ত্রয়োদশ শতাব্বীতেই বীরভূম জেল! বিজয়ী মুসলমানদের করতলগত হয়। 
বীরভূম হল সীমাস্ত-প্রদেশ, তাই বীরভূমে তাঁরা একটি ঘাটি স্থাপন করেন। 

অনেকে বলেন, লক্কোর ( লক্ষোটি বা লক্ষ্পণাবতী নয়) বীরভূম সীমাস্তের 
অন্তর্গত এবং মুসলমানদের প্রধান শাসন-কেন্দ্র ছিল। স্টার্ট লক্ষোর ও 
নগর-রাজনগর অভিন্ন বলে মনে করেন। রব্লকম্যান সাহেব মনে করেন, লক্ষোর 

বীরভূমের ছুবরাজপুরের কাছে কোন স্থান ( এসিয়াটিক সোসাইটি জানাল, 
১৮৭৩)। মনমোহন চক্রবর্তাও লক্ষোর প্রসঙ্গে নগর-রাঁজনগরের কথা উল্লেখ 
করেছেন (এ. মো! জানাল, ১৯০৮)। কিন্তু লক্ষোর 'রাজনগর' কিনা তা 

এখনও সঠিক প্রমাণ-সাপেক্ষ বলে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে 
বাংলাদেশে, রিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, মুসলমান শাসকদের অন্যতম প্রধান 

খাসনকেন্দ্র ষে বীরভূমের রাজনগর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিম- 

বঙ্গের প্রায়-ন্বাধীন মুসলমান জায়গীরদারদের মধ্যে রাজনগরের “রাজারা” ষে 

শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা সকলেই স্বীকার করেছেন। সারা বাংলার স্বাধীন হিন্দু ও 

মুসলমান সামন্তদের মধ্যে রাজনগরের পাঠান জায়গীরদার-বংশের রাজারা 

অন্যতম 'প্রধান' ছিলেন। এদিকে মেদিনীপুরের সামন্ত রাজাদের বাদ দিলে, 
বাংলার পশ্চিম সীমান্তের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন-বীকুড়া-বিষুঃপুরের 

হিন্দু রাজার! এবং বীরভূম-রাজনগরের মুসলমান রাজার! । শুধু যে শক্তিশালী 
ছিলেন তার! ত৷ নয়, তাদের মতন স্বাধীনচেতা! সামন্ত রাজ। বাংলাদেশে আর 



৯৩২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ। মোগলযুগেও রাজনগরের পাঠান ও বিষুপুরের 
হিন্দু সামস্ত-রাজারা মাথা হেট করেননি এবং কোনদিন তারা প্রার্দেশিক 
নবাবের সামনে হাজির! দেননি, অথব] রাঁজন্ব দিতে যাননি । হ্বাধীন রাজ্যের 
প্রতিনিধির মতন তাঁদের প্রতিনিধিরা নবাব-দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 
করেছেন। মুতাক্ষরীণকার লিখেছেন £ “বাংলার জমিদারদের মধ্যে মুপিদা- 
বাদের এত কাছাকাছি ও এত শক্তিশালী বীরভূমের রাজাদের মতন আর কেউ 

ছিলেন না। তাদের নিজেদের সৈন্ত-সংখ্যাও যথে্ট ছিল এবং চারিত্রিক 

উদারতায় ও ন্বাধীনতাপ্রিয়তায় তাদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কিনা 
সন্দেহ” ( সায়র-উলা-মুতাক্ষরীণ, ২য়, ৩৯৩-_১৯৪ )। “রিয়াজ ও স্টয়ার্টও 

তাই বলেছেন। বিষ্ণপুরের হিন্দু রাজা ও রাজনগরের মুসলমান রাজ! ছিলেন 
বাংলার স্বাধীন সামস্তরাজাদের ছুই স্তন্ম্বরূপ। বাংলার সীমান্তে ছিলেন 

বাংলার ম্বাধীনতা-রক্ষার ছুই পরাক্রমশালী প্রহরী- হিন্দু ও মুসলমান সামস্ত- 
রাজা । কেউ কোন দিন নিজেদের মধ্যে লড়াই করেননি এবং বিদেশীর 

আক্রমণ দু'জনেই সমানভাবে প্রতিরোধ করেছেন। মারাঠাদের লুঠতরাজ 
আক্রমণের বিরুদ্ধে দু'জনেই দুর্ভেষ্চ বাহ রচনা করেছেন এবং শেষে বৃটিশ 
সাআাজ্যবাদীদের জুলুম-জবরদস্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দুজনেই পথের 
ভিখারী হয়েছেন। একজন হিন্দু ও আর একজন মুসলমান সামস্ত-রাজ|। 
বাংলার ইতিহাসের একট! লুপ্ত অধ্যায়, আজ মনে হয় রপকথা। হিন্দু ও 

মুসলমান বাঙালীর গৌরবমন্ন স্মৃতিকথা আজ বেদনায় ও বিষগ্নতায় স্নান ও 
কলঙ্কিত। 

রাজনগরের জীর্ণ রাজপ্রাাদ ও ইমামবাড়ার প।শে দাড়িয়ে, ভগ্ন মলজিদ ও 

মন্দিরের ধ্বংসস্তপের দিকে চেয়ে, এই কথাই আমার বারবার মনে পড়ছিল। 

কোথায় রাজনগরের পাঠান জায়গীরদারদের ও বিষুপুরের হিন্দু রাজাদের সেই 
ঘাটোয়াল, পাইক নায়করা? বৃটিশ আমলের গ্রাম্য চৌকিদীরে পরিণত 
হয়েছে তারা এবং ঘাটোয়ালী অধিকার রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করে সর্বস্বাস্ত হয়ে 
গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে তার! হয়েছে ডাকাতের দলের সর্দার । নাম-করা 
সব বীরভূম-বিষুপুরের ভাকাত, বাংলার বিখ্যাত সব রোবিনহুড, যাদের 
ইতিহান আজও লেখা হয়নি। মধ্যযুগের রাজা-রাজড়ারা সকলেই শ্থৈরাচারী 
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ছিলেন-_হিন্দুঃ মুসলমান, খৃষ্টান নিবিশেষে। তেমনি মধ্যযুগীয় বদান্যতাও প্রায় 
সকলেরই ছিল- অর্থাৎ জাতিধর্মনিবিশেষে সকলেই 'বেনাভলেপ্ট ভেস্পট 
ছিলেন। হিন্দু সামস্তরাজা ও জঙির্দাররা যেমন মুসলমানদের ফকিরাণ, 
গীরোতর ইত্যাদি ভূমি দান করেছেন, মুসলমান সামস্তরাও তেমনি হিন্দুদের 
দেবোত্তর ও নান্কর দান করেছেন। মন্দির ও মসজিদ উভয়েই যথেষ্ট নির্মাণ 
করেছেন। আজও বধধমান, বীরভূম, বীকুড়ায় হিন্দু-মুসলমান সামস্তরাজাদের 
এই সব বদান্ততার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। রাজনগরের পাঠান 
জায়গীরদার রাজ! আঁসাদ-উল্লা খ] (১৬৯৭-_১৭১৮) ও তাঁর বংশধরর। এইরকম 

প্রচুর জমি হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সকলকে দান করেছিলেন । প্রনিদ্ধ 
বক্রেশ্বর তীর্ঘ সম্বন্ধে রাজনগরের মুনলমান রাজার প্রদত একটি সনদ (প্রায় 
দু'শ বছর আগেকার ) এখানে আংশিক উদ্ধৃত করছি । সনদখানি বক্রেশ্বরের 

পাণ্ড৷ কৃষ্ণবিহারী আচার্ষের গৃহে সযত্ে রক্ষিত ছিল, শ্রীহরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
তাকে উদ্ধার করেছিলেন__ 

“** বক্রেশ্বরনাথ শিবঠাকুরের নি্কর দেবত্তর মুদ্দযুতে পুরুস পুরুস হইতে 

৬জীয়ের সেবা পূজা করিয়৷ দখলিকার আছে। বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে। 
এক্ষণে বত্রেশ্বরের মেলাতে হুজুরের লোক-লম্কর হাতী-ঘোড়াতে বাজারে 
জুলুম হাঁঙ্গাম করে। এজন্য দরখা্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম ন৷ করে 

তেঁহায় যেমত হুকুম।***উক্ত দ্রেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম, হাঙ্গামা 

করিবে না ও কখন শর্মা মজকুরদিগকে তলপ করিবেক না। যেন পা 

মঞ্জকুর সাবেক স্থরত ৬জীয়ের সেবা পূজা করিয়া পুক্রপৌত্রাদি ভোগদখল 

করে। পরত! লিগি মুন্সী রেয়াজউদ্দীন মহম্ম্দ। ইতি সন ১১৭২ সাল, 
তাং ৯ই ফাল্তন।” 

কাঁনীদহের কূলে বসে রাজনগরের এই সব এঁতিহাসিক স্থৃতি টুকরো! টুকরো 

মনে পড়ছিল। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সামস্তরাজাদের কাহিনী । বিশাল 

কাঁলীদহ, হদের মতন। আজও রয়েছে । ইমামবাড়া আছে। সামনে আছে 

ধাদশ গণ্থুজবিশিষ্ট মতিচর মসজিদ । নহবৎখানা! আছে, নহবৎ আজ আর 
বাজে না। কবরখান! আছে, নগর-রাজাদের কবর। তার মধ্যে অতীতকালের 

মেই নহবৎখান! থেকে যেন সানাইয়ের করণ স্কুর ভেসে আসছে মনে হয়। 



বক্রেশ্বর 
গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বত্রেশ্বরং স্থসঙ্ৃতং। 

যক্নাম স্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ। 

একয়া পাপহারিণ্যা জাহুব্যাচ বিশেষতঃ । 

বক্রেশ্বর ক্ষেত্রেণ পুণ্যো৷ গৌড় প্রকীতিতঃ ॥ 
মহৎ তীর্থক্ষেত্র বত্রেশ্বব গৌড়দেশে অবস্থিত। একদিকে পাঁপহরা নদী, 

অন্যদিকে জাহ্ুবী-বেষ্টিত এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্র বক্ষে ধারণ করে গৌড়দেশ পুণের 

আধার হয়েছে। 

অগাল-সাইথিয়! রেলপথের ছুবরাজপুর স্টেশন থেকে বক্রেশ্বর প্রায় ছয় 

মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং লিউড়ী থেকে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে । 
ষাঁতায়াতের পথ আছে ভাল, কিন্তু কোন যানবাহন নেই। পায়ে হেঁটে বা 
গরুর গাড়ি ও মোটর গাড়িতে যেতে হয়। বীরভূম জেলায় একাধিক তন্তরোক্ত 
গীঠস্থান ও উপ-পীঠস্থান আছে। “বক্রেশ্বরের* নাম কোন তন্ত্রশান্ত্রে বা পীঠ- 

মালায় পাওয়! যায় না। না পাওয়া গেলেও, বীরভূমের ব৷ বাংলাদেশের 

শৈবতীর্ধের মধ্যে বক্রেশ্বর অন্যতম। বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকর1 বক্রেশ্বরে 

সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাদের মধ্যে অঘোরী বাবার নাম অনেকেই 

জানেন। তারাপীঠের (বীরভূম ) 'বামাক্ষ্যাপা' ও বক্রেশ্বরের “অঘোরীবাবা” 

এ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ। সাধনক্ষেত্র ও তীর্ঘস্থানরূপে 'বত্রেশ্বর' 

কতকালের প্রাচীন, তার সঠিক কোন এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়। যায় না। 
সব তীর্ঘস্থানের মত বক্রেশ্বরকেও কেন্দ্র করে একাধিক কিংবদস্তীর সৃষ্টি হয়েছে, 
কিন্ত তার এঁতিহাসিক মূল এখনও তমসাচ্ছন্ন। 

পুণ্যলোভাতুর যাত্রীর! বহু দূর দেশদেশাস্তর থেকে বক্রেশ্বর তীর্থে 
এসেছেন ও এখনও আঁসেন। সাধকরা আসেন তীর্থাস্তর থেকে, সুদূর 

কামরূপ থেকে পর্স্ত। তান্ত্রিক সাধক ও বাউলরাই আসেন বেশি। 

তাদেরই দর্শনলাভের লোভ ছিল প্রবল। বক্রেশ্বর যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্ঠও 
ছিল তাই। তঙ্থাভিলাবী দুঃসাহসী শিল্পীর মতন “সাঁধুসজের” বাসনা ততটা 

উগ্র ছিল না, ফতট! সাধুসন্দ্শনের বাসন ছিল। অষ্টাবক্র মুনি যেখানে 



বীরভূম - বক্রেশর ১৩৫ 

সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ধার কঠোর তপস্তায় তুষ্ট হয়ে পার্বতীনাথ 
বলেছিলেন ঃ 

সততং ত্বধ্' মন্তক্তোহপ্যসৌখোক্জিয়ভূতঃ সদা । 
রুত্বা ভবরাম চাগ্রন্যং মম চাত্র স্থিতির্ভবেৎ ॥ 

--অগ্ঠাবধি তোমার পুজার পর ভক্তরা আমার অর্চনা করবে এবং তোমার 
নামেই আমার স্থিতি হবে” এবং “ইদানীং সিদ্ধপীঠতস্ত লোকে খ্যাতে। 
ভবিষ্যতি”-_ এখন থেকে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হবে ;_দূরদূরাত্তর 
থেকে যেখানে সাঁধকরা এসেছেন সাধনের জন্য, তা স্বচক্ষে দর্শন করার বাসনা 
কার না থাকে ! 

দূর থেকে বক্রেশ্বর যখন দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল তখন মনে হল যেন বক্রেশ্বর 
দেবতাদের গ্রাম, মানুষের গ্রাম নয়। মানুষের গ্রাম দেখতে অভ্যস্ত, দেবতাদের 

গ্রাম দেখিনি। মাহ্ষের গ্রামে দেখেছি মাহষের বসতবাড়ি ও পর্ণকুটিরের 

সমাবেশ, তার মধ্যে হয়ত কোন দ্েবালয়ে দেবতা বিরাজ করেন। বক্রেশ্বরে 

দেখলাম, ঠিক তার বিপরীত দৃশ্ত । অসংখ্য দেবালয়ে দেবতার! বিরাজ করছেন, 
লোকালয় নেই কোথাও। দেবতা আছেন, মানুষ নেই-_দেবালযম আছে, 

লোকালয় নেই,এরকম বিচিত্র স্থান, তা সে ঘত বড় তীর্থস্থানই হোক না কেন, 
সচরাচর দেখ। যাঁয় না। সেবায়েত আছেন, পূজারী আছেন, পাণ্ডারা আছেন, 

দোকানীর৷ আছেন, তীর্থযাত্রীরা আছেন, দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোকালয়ে 
লোকও আছেন-_কিস্ত সকলেই আছেন দেবতাদের প্রয়োজনে । স্থতরাং 

বত্রেশ্বর “দ্বগ্রাম' ছাড়া কি? মানুষের গ্রামে দেবতা থাকেন মাহুষের 

প্রয়োজনে- দেবগ্রাম বক্রেশ্বরে' মানুষের বসবাস দেবতার প্রয়োজনে । লবচেয়ে 

আশ্চর্য হল, কুটির ও মনুষ্যালয়ের সংখ্যার চেয়ে বক্রেশ্বরে দেবালয়ের সংখ্যা! 

বেশি। দর থেকে দেখলে দেবালয়-গ্রাম ছাড়া আর কিছু মনে হতে পারে ন|। 
বিচিত্র দৃশ্, আর কোথাও দেখিনি এখনও-। 

দূর থেকে দেখেই রোমাঞ্চ ষে হয়নি, এমন কথ! বলব না। অসংখ্য 
মন্দিরের এরকম একত্র সমাবেশ এমনিতেই রোমাঞ্চিত করে তোলে । 
অধিকাংশই খাঁটি চারচাল। বাংল! মন্দির, গ্রামের শিবমন্দিরের মতন । বাহুল্য 

নেই, আড়ম্বর নেই, কিন্তু দেবালয়ের চালের বঙ্কিমরেখাগুলি বীরভূমের মন্থস্যা- 
লয়ের মতন সুস্পষ্ট । ছেটি-বড়-মাঝারি অসংখ্য মন্দির, অতি প্রাচীন জীর্ 



১৩৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

মন্দির থেকে নতুন হালের তৈরি মন্দির পর্যস্ত। দেবালয় আছে, দেবতা নেই, 
এমন দেবালয়ের সংখ্যাও বক্রেশ্বরে কম নয়। বাংল! মন্দির ছাড়াও ছোট ছোট 
রেখ-মন্দির অনেক আছে বকেশ্বরে। বক্রনাথের মূল মন্দিরটি বৃহৎ মন্দির, 
কিন্ত বাংল! মন্দির নয়, উড়িস্তার রেখদেউলের মতন। মনে হয়, বাংলাদেশ 
ও উড়িস্তার দেবালয়ের একটি মিলনক্ষেত্র বীরভূমের বক্রেশ্বর। বক্রনাথের 

দেউলের স্থউচ্চ শিখর ও আমলক চতুর্দিকের পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে 
রেখেছে । তারই আশেপাশে অসংখ্য বাংল! মন্দিরের অনাড়ম্বর সমাবেশ দেখে 

মনে হয় ষেন বাংল ও উড়িয্যার শিল্পীদের শিল্পবিগ্ভার লেনদেন বক্রেশ্বরেও 
হয়েছিল কোন সময়। অ্সস্তত বাঙালী শিল্পীরা ছই দেশেরই দেবালয়-স্থাপত্য- 

রীতির অনুশীলন করেছিলেন বক্রেশ্বরে । 

বক্রেশ্বর “গুহ্তীর্থং পরং মহৎ” বলে পুরাণে কথিত। প্রক্কাতির নিভৃত 
কোণে বলে নয়, বোধ হয় তান্ত্রিক সাধকদের গুহসাধনার অন্যতম কেন্দ্র বলেই 

বক্রেশ্বর €গুহ্তীর্থ, বলে পরিচিত। তীর্ঘক্ষেত্রের পুবে ও উত্তরে বক্রেশ্বর 
নদ ও দক্ষিণে পাপহরা নদী । তার পাশেই শ্মশানভূমি। মনে হয় যেন 

শ্রশানের বুকেই এই শৈবতীর্থটি গড়ে উঠেছে । শ্মশানের রূপটিও ভয়হ্কর। 
গ্রাম্য শ্শানের মতন হলেও বক্রেশ্বরের শ্মশাঁনের একটি বিকট বিশেষত্ব আছে। 

অন্তত আমার তাই প্রথমেই মনে হয়েছে । মন্দির-এলাকার মধ্যে ঘুরতে 

ঘুরতে হুঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে শ্বশানের বুকে একেবারে জলস্ত চিতার পাশে এসে 
দাড়িয়ে চমকে উঠতে হয়। সামান্য শ্বশান নয়, মহাশ্মশান বলে পরিচিত 
বক্রেশ্বরের এই শ্মশানে, পাঁপহরাঁর তীরে বহু দূরের গ্রাম থেকে শব বহন করে 
আন! হয় সৎকারের জন্য । সেইজন্য শ্বশানের চিতার আগুন কখন নিভে 

যায় না, জলতেই থাকে । শবেরও অভাব হয় না। শবধাত্রীদের মনে হয় 
ষেন তীর্ঘাত্রী। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রটাই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে হয় মহাশ্মশান। 
দ্িপ্রহরের প্রচণ্ড হূর্যালোকেও গা ছম্ছম্ করে, রীতিমত ভয় হয়। 

চারিদিকের অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে দেবতারা সব নির্জনে বসে থাকেন, নির্বাক 
তারা । 'শব্''ই যে ব্রহ্ম তা বক্রেশ্বরে গেলে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি কর] যায়। 

সেবায়েত, পূজারী, পাণ্ডা বা ছু'চারজন যাত্রীদের আলাপ পরিপার্থের নিরেট 

নিম্তব্তার মধ্যে ফিস্ফিসানি বলে মনে হয়। পূর্বদিকে বনভূমি তাকে আরও 
রহম্তময় করে তোলে । একমাত্র শিবাঁধ্বনি বা শকুনের কুৎসিত আর্তনাদ | 
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ছাঁড়া শবত্রদ্বের কোন পরিচয় কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে না। 

এমন কি কোন এক নির্জন নিভৃত কোণের জীর্ণ দেবালয়ের গায়ে হেলান 

দিয়ে বসে ভ্রাম্যমাণ যাধাবর কোন পথশ্রীস্ত বাউল খন তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে 
একতারা বাজিয়ে দ্বৈতসঙ্গীত গায়, তখনও তা নিঃশবতার এঁকতান বলে 
মনে হয়। দিনের আলোয় দ্বিপ্রহরেই যে-বক্রেশ্বরের এই মৃত্তি, জানি না 
গভীর রাতে আজও সে কী মুতি ধারণ করে ! 

শবব্রদ্মের সবচেয়ে বড় পরিচয় শিবাধ্বনি ছাড়াও শবযাত্রীদের হরিধ্বনি। 

তারই সঙ্গে স্থুর মিলিয়ে দেবালয়ের একোণ-সেকোণ থেকে হাই তুলে দু'চারজন 
জটাজুটধারী সাধু শিবশঙ্করধ্বনি দিয়ে ওঠেন। পাঁপহরার তীরে মহাশ্মশানে 
শবধাত্রীদদের গুঞ্জনধবনি শোনা যাঁয়। শ্মশানে দৃশ্য দেখা যায় নু । আশ্চর্যভাবে 

আত্মসমাহিত যদি কেউ হতে পারেন তাহলে তীরে ফ্াড়িয়ে সে-দৃশ্ঠ দেখতে 

পারেন। উপুড় করে চিৎ করে, উবদোপাঁবদ1 করে শবদাহ করা হচ্ছে, মধ্যে 

মধ্যে বংশদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাঁতে নারকেলের খোল ফাটার মতন মাথার খুলি 
ফাটার শব্দ হচ্ছে । দেখার মতন দৃশ্য নয়, শোনার মতন ধবও নয়। 
সাধুসঙ্গলোভাতুর তন্ত্রাভিলাধীদেরও যে রীতিমত হ্বৎকম্প হয়েছে, তা৷ তার! 
স্বীকার করেছেন। হৃৎকম্প হত না৷ শুধু তন্ত্রসিদ্ধ সাধকদের। মহাশ্শশানের 

মহান নিম্তন্ধতার মধ্যে বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে তান্ত্রিক সাধকর৷ কঠোর গুহ্সাধনা 
করেছেন এবং সমস্ত রকমের ভয়-ভাঁবনাঁলোভ জয় করে সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন । 

শ্বশানের উপরেই ছিল বিখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ অঘোরীবাবার আস্তান!। 
এখন আর অঘোরীবাবা জীবিত নেই, তাঁর কোন উত্তরসাধকও কেউ নেই 

বক্রেশ্বরে। অনেক খোঁজ-খবর করেও কোন তান্ত্রিক সাধকের সন্ধান পাইনি 
বক্রেশ্বরে ৷ সেবায়েত ভোলানাথ চক্রবর্তা মশায় বললেন যে, আগেকার সেই 
মাধকদের মতন এখন আর কোন সাধক নেই। ক্কচিৎ কখন ছু'একজন সাধক 

ভিন্ন স্থান থেকে বক্রেশ্বরে আসেন এখন, হয়ত ছু'চার দশ দিন থাকেন, তারপর 

আবার চলে যান। অঘোরীবাবা ছাড়াও প্রমথ চক্রবর্তা নামে আর একজন 
তান্ত্রিক সাধক বক্রেশ্বরে তন্ত্রাধনা! করেছিলেন, তার সমাধি রয়েছে। 

অঘোরীবাবাও আজ সমাধিস্থ হয়েছেন এবং তার সমাধিটি রয়েছে একেবারে 

শ্বশানের মধো । সাধারণত এ স্থানটিতেই নাকি তিনি থাকতেন, সাধন! 

করতেন এবং গভীর রাতে চক্রে” বসতেন । 
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তন্ত্র ও মন্ত্রের যুগ নিঃসন্দেহে আজ অস্ত গেছে, তবুও আজও কত কথা- 
উপকথা, কত কাহিনী-কিংবদস্তীই না বীরভূমের একাধিক দ্িদ্ধ পীঃস্থানের 

সাধকদের কেন্দ্র করে রচিত হচ্ছে! তান্ত্রিক সাধনা ও সাধক পুরুষদের 
রোমাঞ্চকর সব অবিশ্বাস্য কাহিনী যদি কেউ শুনতে চাঁন, বীরভূমের বিখ্যাত 
পীঠস্থানগুলিতে যাবেন। সাধকর! প্রায় নেই বললেও চলে, কিন্ত সাধনার 
এঁতিহথ আজও জাগ্রত রয়েছে লোকের মুখে মুখে অজন্র কিংবদন্তী ও 

কাহিনীর মধ্যে। বামাক্ষ্যাপার কাহিনী, অঘোরীবাবার কাহিনী ইত্যাদি তার 
দৃষ্টান্ত । অঘোরীবাবার কত কাহিনী যে শোন যায় তার ইয়ত্তা নেই। 
“তন্ত্রাভিলাধীর সাধুসঙ্গ* ধচয়িতার বিবরণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পীর স্পর্শ 
তাকে আরও যেন জীবন্ত করে তুলেছে । পাপহরার শ্রশানেই অঘোরীবাবা 
থাকতেন, শবসাধনা করতেন। "চক্রে বলতেন তিনি গভীর রাতে, মুতের 

মাথার খুলিতে কারণপাঁন করতেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্ষণ করতেন সন্যোঁদগ্ধ 

শবের বিশ্কীরিত মস্তিষ্কপ্রহ্ুত উত্তপ্ত ঘিলু। ঝড়-বিছ্যাতে বর্ধার রাতে যখন 

তিনি তীর চামুণ্ডাদের নিয়ে চক্রে বসতেন তখন উপস্থিত তৈরব-ভৈরবীরা 
বিবস্ত্র হয়ে শবাসনে বসে কারণবারি পান করে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের স্যি 
করত। জলের মতন মগ্যপান করতেন অঘোরীবাবা এবং দিনের আলোয় ও 

রাতের অন্ধকারে সব সময় বিবস্থ হয়ে থাকতেন। দূর-দুরাস্তর থেকে আরও 
অনেক সাধক ও উৈরব-ভৈরবীদের সমাগম হত বক্রেশ্বরে। এখন অঘোরী- 
বাবাও নেই, তার সেই সাধনার কোন রেশ পর্যন্ত নেই। পরিবেশ, কিংবদন্তী 

ও এঁতিহোর মধ্যে কেবল অশরীরী শ্বৃতিটুকু রয়েছে। 

শৈবতীর্ঘে শক্তিও বিরাজ করেন। বক্রেশ্বরেও দেবী মহিষমর্দিনী আছেন। 

গীঠমালাতন্ত্রে তার বর্ণনাও আছে-_ 

বক্রেশ্বরে মনঃ পাতু দেবী মহিষমদদিনী। 
ভৈরবে বক্রনাথস্ব নদী তত্র পাপহরা ॥ 

শিবমন্দির-সংলয় মন্দিরে এখন যে দশভূজ! মহিষমর্দিনীর ধাতুমৃতি আছে 
তা বেশিদিনের প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রাচীন মৃতি লোপ পেয়ে গেছে মনে হয়। 
কিছুকাল আগে “বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি” পাাঁদের পাড়ার কাছে একটি 
পুফরিণীগর্ভে একটি অষ্টাদশতুজা মহিষমদ্দিনীর পাষাণমূর্তি পান এবং উদ্ভোগীরা 



বীরভূম - বত্রেস্বর ' ১৩৯" 

মনে করেন, এইটিই আসল মৃতি। মৃ্িটি বক্রেশ্বর তীর্ঘক্ষেত্রের কাছে ডিহি 
বক্রেশ্বরে পূজারীদ্দের বাড়িতেই আছে। মৃতির ছুই পাশে ও উধ্র্” চাল- 

চিত্রাকারে ইচ্্াণী, বরাহী, কৌমারী গ্রভৃতি নয়টি শক্তিমূতি ধোদিত আছে।' 
শ্বেতাজকুণ্ডের উত্তরতটে ব্টবৃক্ষমূলে একটি ভাঙা হরগোৌরীর যুগলমৃত্তি বহুদিন 
ধরে পড়ে রয়েছে । হ্রপ্রসাদ. শাস্ত্রী মহাশয় বক্রেশ্বরে গিয়ে মৃতিটিকে দেখে 
বেশ প্রাচীন মৃতি বলেই অনুমান করেছিলেন । ভাঙা মৃত্তি মাত্রই, কিংবাত্তী 
অনুসারে কালাপাহাঁড়ের ভাঙা । এখানেও সেই কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। 
শ্বেতগঙ্গার পশ্চিমোত্বর কোঁণে একটি প্রাচীন শাল্সলী বৃক্ষের তলায়, ইটের, 
গোলাকার বেদীর উপরে ভৈরবের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিখ্যাত খাঁকীবাবা 
তাকে সংস্কার করে একখণ্ড পাথরে নিজের নাম খোদাই করে স্থাপন করেন। 
খাকীবাবাও একজন সাঁধক পুরুষ ছিলেন। কিংবদস্তী, এঁতিহা, ইতিহাস, 

তান্ত্রিক সাধনার ধারা ও এই সব পাথুরে প্রমাণ থেকে এইটুকু পরিষ্কার বোঝা 
যায় ষে, বক্রেশ্বর একটি শৈব ও শাক্ততীর্থ এবং তার প্রাচীন্তাও অতীতের 
হিন্দুযুগ পর্বস্ত বিস্তৃত হওয়া আশ্চর্য নয়। 

বক্রেশ্বরের কুও্মাহাজ্মের মধ্যে অলৌকিকতত্ব থাক বা না থাক, 
ভূতাত্বিক বিস্ময় যে আছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ভৈরবকুণ্ড, জীবিতকু্ 
অগ্নিকৃণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, শ্বেতগন্গ ইত্যাদি ভূতত্বের ব্ষিয়বন্ত। গরম ফুটস্ত জল ও 

গন্ধকের গন্ধের মধ্যে ভূতত্ব ছাড়া আর কোন ভৌতিক তত্ব আছে বলে. মনে 
হয় না। কিন্তু কুণ্ুগুলি এতবড় গীঠস্থানের মধ্যে থাকায়, সেগুলিও অলৌকিক 
হয়ে উঠেছে । আসলে বীরভূমের মাটির এই বিশেষত্ব এবং এই ধরনের কুওড 

আরও অন্তান্ত স্থানে আছে। সেইজন্য যেখানেই কুণ্ড আছে ও শিবমন্দির 
আছে সেইস্থানই 'বক্রেশ্বর' বলে পরিচিত। যেমন ছুবরাজপুর স্টেশন থেকে 

প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে দেগঞ্জ গ্রামে এবং রাজনগর থেকে কিছু দূরে একস্থানে 
কুণ্ড ও উষ্ণ গ্রত্রবণ আছে। তাই কেউ কেউ বলেন, এগুলি পুরাতন 

বত্রেশ্বর। আসলে বক্রেশ্বরের সঙ্গে ভূগর্ভোখিত কুণ্ডের ও প্রত্রবণের কোন 

প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। ইতিহাসে বক্রেশ্বর প্রাচীন শৈবতীর্থ ও শাক্ত গীঠ 

বলেই পরিচিত এবং বীরভূমের একাধিক গীঠস্থানের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
গীঠস্থান। 



জয়দেব-কেঁছুলি 
“কেন্দুবিবসম্তবরোহিণীরমণ।* গীতগোবিন্দের পদাঁবলীর ভণিতা থেকে 
জানা যায় যে, কবি জয়দেবের জন্মস্থান ও নিবাস ছিল “কেন্দুবিৰ' গ্রাম। 
কেন্দুবিৰ থেকে কেঁছুলি, বর্তমান নাম 'জয়দেব-কেছুলি'। বর্ধমান-বীরভূম 
সীমান্তে অজয় নদের তীরে কেঁছুলি গ্রাম। বহুকাল থেকে পৌষ সংক্রাস্তিতে 
জয়দেব-স্মারক মেলা হয়ে আসছে এই গ্রামে । রাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি 
জয়দেব মিশ্র । হৃতরাং প্রায় আটশত বছরের এঁতিহ-বিজড়িত গ্রাম কেঁছুলি। 

ধারাবাহিক ম্মারকমেলারও ইতিহাস প্রাচীনতম । এতকালের প্রাচীন মেলা 

শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীতেও বিরল। 

প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নবীন সাহিত্যের সেতুবন্ধন হয়েছে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দে। গীতগোঁবিন্দের পদাবলীর ভাষ! সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত, কিন্ত 

ভাব বাংলা। 

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে 

মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকুজিতকুঞ্নকুটীরে । 

বসন্তরাগ যতিতালবিশিষ্ট এই পদের কোন টাকা ব! ভাষ্য প্রয়োজন হয় 
না। পরিষ্কার বোঝা যায়, বসন্তের আগমনে মলয় সমীরণ স্থকোমল লবঙ্গ- 
লতাকে বার-বার সাদরে আলিঙ্গন করছে; কুঞ্কুটিরে ভ্রমরের গুণগুণ রব 

৪ কোকিলের সুমধুর কুহুধ্বনি শোনা যাচ্ছে । এই সময় হরি কি করছেন? 
বিহরহি হরিরিহ সরসবসস্তে 
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখি 

বিরহিজনস্য দুরস্তে ॥ 
এই মধুর সময়ে হরি কোন ভাগ্যবতী যুবতীর সঙ্গে বিহীর করছেন এবং 

প্রেমোৎসবে নৃত্য করছেন। বিরহীজনের কাছে বসস্ত সত্যিই অতি দূরস্ত ! 

গীতগোবিন্দের এই গীতিময় উচ্ছাস, এই উচ্ছল রসতরজ, পরবর্তীকালে 
বৈষব পঞদ্জাবলীর মন্দাকিনী বেয়ে এসে আধুনিক বাংল! গীতিকাব্যের প্রাণ 
সঞ্চার করেছে । গীতিগোবিন্দ-বাংলা গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান উৎস এবং 

গীতিকাবাই বাংলার ও বাঙালীর প্রাণের কাব্য । অজয়ের তীরে কেঁছুলি গ্রামে 
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পা দিয়েই মনে হয় এই কথা । মনে হয় যেন বাংলার গীতিগঙ্গার উৎস সন্ধানে 
কেঁছুলি গ্রামে এসেপৌছেচি। এই নেই উৎস! অবশ্ত বোঝবার উপায় নেই। 
বীরভূমের এক প্রান্তের একটি উপেক্ষিত গ্রাম, সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। 

যেমন নির্জন, তেমনি নিঃস্ব। ধনৈশ্বর্ের কোন চিহ্ব নেই কোথাও। অখ্যাত 
অজ্ঞাত বাংলার অসংখ্য পন্মীর মতনই কেন্দুবিন্বের প্॥। ব্রজবাসী মোহস্ত 
আছেন, তার প্রচুর দেবোত্বর সম্পত্তি আছে। কয়েকটি মন্দির আছে, তার 
মধ্যে রাঁধাবিনোদের মন্দির একটি । এছাঁড়৷ সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রম আছে। 

আর কিছু নেই। জীর্ণ কুটির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । পৌষ-সংক্রান্তির জয়দেব- 
স্মারক মেলায় হঠাৎ যেন এই নগণ্য গ্রামটি কয়েকদিনের জন্য জীবস্ত হয়ে 

ওঠে । হাঁজার হাজার যাত্রীর শ্োত বইতে থাকে গ্রামে। হাঁজার হাজার 

বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে কেঁছুলিতে এসে জম! হয় 
বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । মাথা গোৌঁজার কোন স্থান নেই, কোন আশ্রয় 

নেই। বিশাল বটগাছের তলাই হল সবচেয়ে বড় আশ্রক়-শিবির । সাময়িক 

তাঁবু থাকে কিছু, আর হাঁজার গরুমহিষের গাড়ি। সেই গাড়ির মধ্যেই 

যাত্রীরা রাত্রি যাপন করে। মাঘের গোড়ায় যদি ঝড়বৃষ্টি হয় ( গত বছরেই 
হয়েছিল ), তাহলে যাত্রীদের হূর্গতির আর সীম। থাকে না৷ । হাজার হাজার 
যাত্রীকে শ্বচক্ষে দেখেছি অসহায় জন্তর মতন প্রাক্কাতিক দুর্যোগের মধ্যে 

অনিশ্চিত পরিণাঁমের প্রতীক্ষায় দীড়িয়ে ঠক্ঠক্ করে কাপতে । পালাবার 
পর্যস্ত পথ নেই। দু'দিকেই (বর্ধমান ও বীরভূম ) যে কাচাপথ আছে তা 

সামান্য বৃষ্টিতে দুর্গম হয়ে ওঠে। তাছাড়া, বেওয়ারিস মরুপ্রান্তরে অসংখ্য 
নরনারী-শিগুর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে চোরডাকাতের আতঙ্কে । কারও 

কোন জক্ষেপ নেই। বিশাল দেবোত্তর-সম্পত্তির মালিক, জয়দেব-কেঁছুলির 
মোহস্ত থেকে দেশের সর্দার-সামস্তরা পর্যস্ত সকলেই নির্মম উদাসীন । ইদানীং 

দেখেছি, ত্রজবাসী মোহস্ত প্রায় তার ঘরের দরজ! বন্ধ করে বসে থাকেন এবং 
সরকারী পুলিশ কর্মচারী থেকে মহকুম! হাকিম, ম্যাজিস্ট্রেট কেউ এসেছেন খবর 

পেলে ( উপ-মোহন্তদদের মারফৎ ) তৎক্ষণাৎ বেন্িয়ে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার 
করেন, তাদের পিছন পিছন হাত জোড় করে মেল! দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং 
খানাটেবিলে ব্বহন্তে খাগ্চ পরিবেশন করে তাদের আপ্যায়ন করেন। করুন, 

তাতে আপতি নেই, কিন্ত আরও যে অসংখ্য যাত্রী ও দর্শক মেলাতে 
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'যান, তাদের একেবারে মান্ষ বলে গণ্য না করার কি সঙ্গত কার, 

থাকতে পারে জানি না। ঘে-সম্পত্তি মোহস্তর! বংশ-পরম্পরায় ভোগ কর়ে 

এসেছেন, তাতে কেঁছুলি গ্রাম আজ বীরভূমের শ্রেষ্ঠ বর্ধিষুঃ গ্রামে পরিণত 

হওয়া উচিত ছিল। কয়েকটি যাত্রীনিবাস, অতিথিশাল! অস্ত সেখানে গড়ে 
উঠতে পারত। যাতায়াতের পথ স্বচ্ছন্দে ভাল হতে পারত। স্থানীয় লোকের 

জন্য স্কুল, হাসপাতাল ইত্যার্দিও প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু শুনেছি, 
সারা ইলামবাঁজার থান! এলাকার মধ্যে আজও একটি হাইস্থল নেই, আর 
'কেঁছুলির রূপ আজ পরিত্যক্ত গ্রামের মতন করুণ ও ভয়াবহ । বোবা যায়, 

এক সময় মোহস্তদের সম্পত্তির স্বার্থ ছিল, তাই তারা সম্পত্তিই দেখতেন। 

আজ নানাকারণে সেই স্বার্থে তাদের আঘাত লেগেছে, তাই আজ তার 

কিছুই দেখেন না। কবি জয়দেবের স্বৃতি সম্বন্ধে মোহস্তদের যে কোন 

রকম চেতনা আছে তা মনে হয় না। বর্ধমানের মহারাঁজার তৈরি মন্দির 

এবং বর্ধমানবাসী ব্রজবাসীর! তার মোহস্ত ও দেবোত্তরের মালিক। কবি 

জয়দেবের সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ হাজার হাজার যাত্রী 

এই গ্রামটিতে আসেন দীর্ঘকাল থেকে, কোন মোহস্ত বা সামস্তের জন্য নয়, 
জয়দেবের শ্মতির জন্য । দেশের পণ্ডিত, এঁতিহাসিক, সাধক, ভক্ত, দর্শক 

এমন লোক অগ্পই আছেন, ধিনি এই কেঁছুলি গ্রামে একবার যাননি। 
ভবিষ্যতেও যাবেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবি জয়দেবের স্বতি-বিজড়িত 
গ্রামে তার স্মারক-মেলায় অসংখ্য যাত্রীর সমাগম রোধ করাও সম্ভব নয়। 

তাই শুধু মোহস্তের নয়, দেশের সামস্তদেরও একটা ইতিকর্তব্য আছে বলে 
মনে হয়। প্রতি বছর কিছু সেপাই পাঠিয়ে, একবার মেলায় বেড়িয়ে গেলে 
সে-কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। হাজার হাজার যাত্রী ও অতিথিদের জন্য 

কিছু করা উচিত এবং সবার উপরে, কেঁছুলি গ্রামের জন্য অনেক কিছু করা 

কর্তব্য। কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে 

মনে হয়। তার জন্য নদীর পাড়টি পাথর দিয়ে বেঁধে দেওয়া এখনই প্রয়োজন। 

তা না হলে, উপেক্ষা ও উদ্দাসীনতার জন্য তো! বটেই, প্রান্তিক বিপধয়ে 

অজয়ের বন্যায় অদূর ভবিষ্যতে জয়দেবের স্মতিবিজড়িত কেন্দুবিষ্ব গ্রামের 
“অন্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাংলার মাটি থেকে। 

জমদেব-কেঁছুলির মেলার মতন এত বড় মেল! পশ্চিমবাংলায় খুব কমই 
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হয়। দুরদূরাস্তর থেকে কারিগর, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা মেলাতে আসেন। 
শুনেছি, বর্ধমান জেলার দধিয়াবর্গাতলার শ্রীপঞ্চমীর মেলাও খুব বড় মেলা । 
অন্নসত্র মেলার অন্তত বৈশিষ্ট্য, জয়দেবেরও। বিভিন্ন আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান 
ঘেঁকে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। মেল! হয় পৌব-সংক্রান্তিতে যেমন 
কেঁছুলিতে, অথবা মাঘমাসে যেমন দখিয়াবগাঁতিলায়। নতুন ধান চাষী ও 
গৃহস্থের ঘরে ওঠে । মেলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ তৈরি হয়ে থাকে। যে 
বছর ধান হয়, সে-বছর তো কথাই নেই। এ বছর প্রচুর পরিমাণে ধান 
হয়েছে, স্থতরাং মেলাও জমেছে খুব এবং মেলার অন্নসত্রও। হাঁজার হাজার 

যাত্রী কেঁছুলির মেলায় অন্নসত্রে খেয়েছেন দেখেছি । কত শত মণ চাল রান্না 

হয়েছে যে তার ঠিক নেই। 
অন্লসত্র ছাড়া জয়দেব-কেছুলির মেলার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হল আউল- 

বাউলদের সমাবেশ। জয়দেব-কেঁছুলির অন্ততম আকর্ষণ এই বাউলরা। এর 
জন্য অনেক অনুসন্ধানী ও এতিহাসিক কেঁছুলির মেলায় এসেছেন। হরগ্রসাঁদ 

শাস্ধী থেকে সিলভ্যা লেভী পর্যস্ত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত সকলকেই এখানে 

বাউল-সান্গিধ্যের জন্ত আনতে হয়েছে । বাউলের কথা পরে সবিস্তারে বলব। 

গুরো ছু'দিন মেলায় ছিলাম এবং অধিকাংশ সময় বাউলদের সংস্পর্শে ই 

কাটিয়েছি । রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যস্ত বাউলদের নৃত্যগীত শুনেছি, বটগাঁছের 

তলায়, ছোট ছোট অগ্রিকুণ্ডের চারপাশে । বিচিত্র অভিজ্ঞতা ! বর্ণনার সাধ্য 

হবে কিনা জানি না, চেষ্টা করব। আউল-বাউল ছাড়া জয়দেব-কেঁছুলিতে 

বাকি যা! আছে তার কিছুটা প্রত্বতত্ব, কিছুটা ইতিহাস, আর বেশির ভাগ 
কিংবদস্তী। তাই যথেষ্ট। কারণ বাংলার বাউলরাই জয়দেবের গীতিগঙ্গার 
শেষ প্রবাহ মনে হয়। বাউলরাই তার উত্তরাধিকারী । গীতগোবিন্দ আজও 

কেঁছুলির বালকের দল গাঁন করে বেড়ায়। কিন্তু আউল-বাউলের৷ যে একতারা 
বাজিয়ে গ্রাম্ম-গ্রামাস্তর থেকে মাঠপ্রাস্তর নদনদী পাঁর হয়ে, বীরভূমের এই 

গ্রাস্তপল্লীতে হাজারে হাজারে এসে সমবেত হন, মনে হয় তার চেয়ে বড় 

জয়দেবের স্মৃতির নিদর্শন আর কিছু হতে পারে না। 

সকলেই জানেন, কবি জয়দেব রাজা লক্ষমণসেনের অন্ততম সভাকবি 

ছিলেন-- 
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গোবর্ধনশ্চ শরণ্যে জয়দেব উমাপতিঃ | 

কবিরাজশ্চ রত্বানি সমিতৌ লক্ষমণস্ত চ ॥ 
গোবর্ধন আচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ (ধোয়ী)--এ'র! ছিলেন 

লক্্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্বত্বরূপ। খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীর করা। 
“সেকশুভোদয়া”য় জয়দেব ও তাঁর পত্রী পস্মাবতীর সঙ্গীতবিষ্া-পারদগিতার 
একটি মনোরম কাহিনী আছে (সেকশুভোদয়া,-হৃধীকেশ গ্রস্থমালা, পৃ ৬৯-৭১)) 
কিছুটা উদ্ধৃত করছি, যেমন : 

“ততঃ পল্মাবতী জয়দেবন্য ত্রাহ্মণী গান্ধারনাম৷ ধ্বনিরুগার্দরতা চ। 

তছুদগীরিতে সতি সমস্ত নৌকা: গঙ্গায়াং-যদ্ বিদ্যন্তে, শ্রত্বা তৎসন্গিধানং 
সমায়াতা চ। তত স্তাং সর্বে সভাসদাঃ পুজয়ামাস তৎক্ষণাৎ | খন্তেয়ং 

্রাঙ্মণী। ঈদ্বশং ন দৃষ্টং ন শ্রুতমিতি ঘয়োরপি। ধন্যোহসৌ।”-_ 
--( সেকশুভোদয়া £ ৭ ) ॥ 

অর্থ পরিফার, টীকা নিশ্রয়োজন। সঙ্গীতকলায় জয়দের ও তার ব্রাহ্মণী 

পন্মাবতীর কি রকম পারদশিত। ছিল, তা এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়। 
গান শুনে গঙ্গার বুকে যত নৌকা! ছিল, কাছে তীরে চলে এসেছিল সব। 
সভাসদর] শুনে ধন্য ধন্য করে বলেছিলেন, এরকম নাঁচ ও গান তাঁরা কখনও 

দেখেননি ও শোনেননি । জয়দেব ও পস্মাবতীর এই নৃত্যগীতের কথা 

কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুরুধবজের সভাঁকবি রামসরনম্বতীও 

তার “জয়দেব কাব্যে উল্লেখ করেছেন-_ 

জয়দেব মাধবর স্ততিক বর্ণাবে, 

পল্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে। 

কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিদগতি, 

রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী । 

মনে হয়, জয়দেব গীতগোবিন্দ গান করতেন আর পল্মাবতী নাচতেন। 

তখনকার দিনে কবিদের গায়ন থাঁকত। সেদিনও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় 
ভারতচন্দ্রের কাব্য নীলমণি সমাদার নামক গায়ন গেয়ে শোনাতেন। 
জয়দেবের জীবন সম্বন্ধে আর অন্য কিছু জান| যাঁয় না। তার গীতগোবিন্দে 

যে আত্মপরিচয় আছে তা থেকে তার পিতামাতা বন্ধু গায়ন দোহার, জন্মস্থান 

নিবাস ও স্ত্রী পদ্মাবতীর কথা শুধু জানা যায়। ধেমন.ঃ 
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শ্রীভোজদেব্প্রতবন্ক বামাদেবীস্থৃতঃ 
জয়দেবকত্ত 

পরাশরা দিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে প্রগীতগোবিদ্দ 

এই প্লোক থেকে জান! বাঁয়, জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার 

নাম বামাদেবী, পরাশর প্রভৃতি প্রিয়বন্ধু তার দোহার ও গায়ন। এছাড়া 

বাকি সব উপাখ্যান। বোঝা! যায়, জয়দেব-পল্পাবতীকে নিয়ে পরবর্তীকালে 
বিচিত্র সব কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। বনমালী দাসের 'জয়দেব চরিত্রে? 
( অষ্টাদশ শতক ), রুষ্ণদাসের “তক্তমাল” ও জগরাথ দামের 'ভক্তচরিতামূতে? 
( অষ্টাদশ শতকের শেষে ) এই সব কাহিনীর বিবরণ আছে। আধুনিককালে 
শ্রীঅধরটাদ চক্রবর্তী 'লীল! ও নিত্যভাবে শ্্রীজয়দেব পল্মাবতী উপাখ্যান 
নামে এক 'বৃহৎ পুরাণজাতীয় কাব্য রচনা করেছেন.। কাহিনীগুলির মধ্যে 

“দেহি পদপল্লবমুদধারমের” কাহিনীটি সবচেয়ে রোমাঞ্চকর । কাহিনীটি হল : 

কবি জয়দেব একবার “ম্মরগরল খগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং” পর্যস্ত লিখে ভাবতে 

ভাবতে 'গল্গাঙ্গানে গিয়েছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং ভগবান কবি জয়দেবের 
রূপ ধরে পল্সাবতীর অতিথি হয়ে গীতগোবিন্দের পুথি খুলে লিখে দিয়ে 

যান--“দেহি পদপল্পবমুদ্রারম্।, বোঝ। যায়, কাহিনীর মধ্যে তক্তিরসাপ্লুত 
লোকচিত্তের কল্পনা পক্ষবিস্তার করেছে, ভক্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে । 

ইতিহাসের পক্ষে এখানে নীরব থাকা ছাড়া উপায় নেই। কাহিনী যাই 
হোক, কেন্দুবিষ-কেঁছুলির সঙ্গে কবি জয়দেবের স্বৃতি সত্যই আজও জীবস্ত। 
এই স্থতিটুকুই ঘ্দি এতিহাঁসিক হয়, তাহলে তার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর 

কিছু নেই। বাংলার গীতিকাব্যের প্রথম ও প্রধান অরষ্টার স্থতিবিজড়িত গ্রাম 
কেছুলি গীতিকাব্যের গঙ্গোত্রীর সম্মান শ্বচ্ছন্দে দাবি করতে পারে । 

জয়দেবের সিদ্ধিলাভের স্থান, পদ্মাসন, কাঙাল ক্ষেপার আশ্রম ইত্যাদি 

ছাড়া, কেঁছুলির অন্যতম ত্রষ্টব্য হল রাধাঁবিনোদের মন্দির। মন্দিরটি সম্বন্ধে 

্রত্বতত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হয়েছে : 
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রাধাবিনোদের মন্দির জয়দেের বাঁসগৃছের ভিটের উপর তৈরি বলে 
জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের গড়ন বাংলা. দেশের নবরত্ব মন্দিরের মতন এবং 
মন্দিরের গায়ে গোড়ামাটির কারকার্যের অপূর্ব নির্শন আছে। ১৯১৫ সান 

থেকে মন্দিরটি ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। পোড়ামাটির 
নির্শনের মধ বিষুর দশাবতার ছাড়া রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনী-দৃশ্ই 
প্রধান। রামচন্ত্রের বানরমেন| ও রাবণের দানবমেনার মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের 

ভযঙ্কর মৃত মন্দিরগান্রে শিল্পীর! ইটের উপর উৎকীর্ণ করেছেন। রাধারফের 
কোন কাহিনীর কোন চিহ্ন নেই কোথাও মন্দিরের গায়ে, এইটাই আশ্চর্য। 
মন্দিরের গায়ে দশতুজ| মহ্যিমর্দিনী ও অন্তান্ত দেবদেবীর মৃতিও খোগিত 

আছে। জযদেবকেঁছুলির অন্যতম জষ্টব্য এই মন্দিরটি। বাংলা নবরত্ব 
মন্দিরের মধ্যে রাধাবিনোদের মন্দির একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হিমাবেও তার 
্রত্বতাত্বিক মূলাও যথেষ্ট আছে। 



চণ্ডীদাস-নানুর 
১৩৪১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে কবিগুরু ববীন্জনাথের কাছে নাস্ছরের প্রতিনিধিরা 

চণ্ডীদ্বাস-বিতর্কের মীমাংসার জন্য একবার গিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে 
রবীজনাথ তাদের বলেছিলেন £ “তোমরা চণ্ডীদাকে নিয়ে যেরকম টানা- 

হেচড়া আরম্ভ করেছ, আমার মৃত্যুর পরেও লোকে সেই রকম টানাটানি 
করবে নাকি? তার আগে শাস্তিনিকেতনের প্রত্যেক ইটটাকে আমি সাক্ষী 
রেখে যাব যে আমি শাস্তিনিকেতনের |” তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল 
বোলপুর থেকে নানুর যাবার জন্ত। দুর্গম পথের কথা উল্লেখ করে তিনি 
বলেন £ “এক কবি তো বহুদিন গত হয়েছেন, তার জন্ত আর এক কবিকে 

মারা কেন ?” 

টানা-হেঁচড়ার মধ্যে না যাওয়াই উচিত (ছল, কিন্ত এক্ষেত্রে না গিয়ে তো 
উপায় নেই। হুর্গম পথ হলেও বীরভূমের চণ্ডীদাস-নান্থরে যেতে হল । অবশ্য 
পথের কষ্ট হয়নি, কারণ কীর্ণাহার ও নাহুরের অধিবাসীরা আমার যাতায়াতের 

ও অনুসন্ধানের যাবতীয় সুব্যবস্থা করেছিলেন। নাঙ্ছরের নাম এখন “চগ্ীদাস- 

নান্তর” সরকারী ডাকবিভাগও “চণ্তীদাস-নাছ্ছর” নাম দিয়েছেন। নাছর 

যেতে যেতে মনে পড়ছিল চণ্ডীদাসের কথা-_ 
নাজরের মাঠে গ্রামের নিকটে 

বাহ্ুলী আছ'য়ে যথা। 
তাহার আদেশে কহে চতীদাস 

স্থখ যে পাইবে কোথা ॥ 

এ চত্তীদাম তাহলে কোন্ “চণ্ীদাস* ? হ্বভাবতঃই এ প্রশ্ন সকলের মনে 
জাগবে, বিশেষ করে সাধারণ পাঠকদের মনে। যারা ভাষাতত্বাবিদ্ বা 

নাহিত্যতত্ববিদ নন, অথচ সাহিত্যের অন্থরাগী তারা বাংলাদেশে বহু চণ্ডীদাসের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। চত্তীদাস প্রসঙ্গে একথ! বিশেষ স্মরণীয় । 
'বীন্্রনাথ নামে আর কোন কবি যে বাংলাদেশে কবিতা লিখবেন না ব 
দেখেননি তা নয়। লিখবেন এবং লিখে তিনি খ্যাতিও অর্জন করবেন, কিন্ত 

তার পর্বতপ্রমাণ খ্যাতি কোনদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দ্বৈতসত্তায় পরিণত 



১৪৮ '* পঙ্গিবদের সংগতি 

কয়তে পারবে না । বাঙালীর মদে একজন “রুধীজদাখই সগৌরবে সমানীদ 
থাকবেন। তে্নি বাঙালীর মনে একজন চ্তীগাস-ই সুপ্রতিটিত হয়ে আছেন 
-_তিনি বড়, ছিজ, না দীন, ত1 নিয়ে কেউ নাথ! খাঁধাবে না কোনহিন.। 
একটার-পর একটা! আরও একাধিক পু খি যে-ভবিক্ততে পাওয়া! যাবে ন! “তা! 
নয়। নেই সব পুখির ভাষায় তারতঙ্য খাকবে, ' তপিতায় “বড, বিজ 'দীদ 

ছাঁড়াও আরও অনেক নতুন কথাও হয়ত থাকবে এবং রুবি চণ্ডীদাস ফয়েই 
হয়ত হু'জন তিনজন থেকে দ্বাদশচণ্ীঙামে পরিণত হবেন। খণ্ডিত সতীদ্দেহের 
একার়-বাহার় গীঠস্থানের যতম বিষিধ তত্ববিদ্দের তর্বচক্রে হিন্ন-বিছিয় হয়ে 
হয়ত তবিশ্ীতে বাংলাদেশে “চণ্ভীঙাসের একার-বাছায় পীঠস্থান গজিয়ে উঠবে। 
এক-এক জেলার এক একজন পণ্ডিত প্রতিনিধি যুক্তির ঢাল-তলোয়ার নিয়ে 
চতীমাস-বিতর্কে অবতীর্ণ হবেন। ১৩০৫ লাল থেকে ১৩৪১ লালের মধ্যে 
যেভাবে “ণ্তীদাস' ত্রি-সত্ত। প্রা হয়েছেন, অর্থাৎ গড়পড়তা হিসাবে বারে 
বছরে একজন করে ) তাতে মনে স্যর, এই হারে চণ্ীদাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে 
থাকলে এই শতাব্দীর মধ্যেই চতীদাস দ্বাদশসত্তা লাত করবেন। সুতরাং 
'চণ্ীদাষের সত নিয়ে আমরা তর্ক করব ন|। 

চণ্ীদাস গ্রসঙ্গে পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের একা কথ। আমার মনে 

পড়ে। দীনেশবাবু বলেছিলেন £ “আমি ভীষ! বিচার করিয়া! কে খাঁটি চত্তীঙান 
কে দীন চত্তীদ্দাস, কে বড়ু চণ্তীদান, কে দ্বিজ চণ্তীদাস, কে বাস্তলী-মেবক 
চত্তীদান, কে তরুদীরমণ চণ্ডীদাস--এই চণ্তীদাঁস-বাছের সমন্তা ভেদ করিতে 

হাইব না? আমার নিকট চণ্তীান এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই ( বঙ্গভাব। ও সাহিত্য, 
১৪৩ পৃঃ )1” ব্যস্িগতক্কাবে আমার কাছেও তাই চণ্তীদান এক তির দ্বিতীয় 
নেই। অস্তত 'চতীদান' নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কাব্যাকাশে যে 

মৃতিট উজ্জল হয়ে ওঠে, সে-চণ্ডীদাল এক ও অছ্ধিতীয়। এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে 
বিচায় ক্লে “চত্তীদ্গাস' নান্ে একাদিক কবি থে ছিলেন না ত1 বল! যায মা । 

হয়ত 'ভিন বা ততোধিক চতীদাস” নাষে কবি ছিলেন, বিশেষ করে চণ্ীদাল 
বখনআলল নাধ ব উপাধি .নয়-_বড়ু চীগাল, ছিজ চণডীদাল বা! দীন. চতীগাস 
খাই? হোক না কেন--তখদ থাকা তে খুবই থাতাবিক। দীফককীর্তন, 
সনিত। বাঁভলী-সেবক দু চতীাষ' বাষে একজন কৰি ছিজেন বং থাকলে 
77 জেলার ছাতনাঁতেই বে ছিলেন একথা 'জাগে বনেছি। কি 



ূ মীন চ্ভীযাছাছির উঠ 

তনু গ্রীযাকীওন' বা। খু চতীগাদ' ফেউই 'বাঁডাদীক -অভয়ে বাসা বীঘ 
১ পারেনি। -একখাঁ ভাঃ রুকুমার সেও দুঃখের দে প্বীফার দ্েছেন। : ভিনি 
বলেছেন $ “তিরিশ : বত ছুই! গেল বীরব্গীর্ঘদ কারা এ্রকানিত 
হইয়াছে। কিন্তু সা্গিও-দিক্ষিত. বাঁতাদীর কথা ঘুরে খাক) ধাহারা গাধার 
সাহিত্যরমিক এবং বাহার! বৈকবপঞ্জাবলীতক তাদেরও দৃষ্টি. কাখটির প্রতি 

আরুষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী পদগাবলীতক খাজালীর পঙ্গে ইহ! প্রণধ্যাগ 
কথ। নয় (বান্াল! সাহিত্যের ইতিছান, ১ম ঘণ্ড, ২৯*-)।* প্রখংসার করা 
নয় ঠিকই, কিন্তু কেন পদ্গাবলীত্তক্ত ও কাব্যামোদী বাঁডালীর কাছে কফ 
কীর্তন, প্রিয় হয়ে ওঠেনি, নে-কখা বিচারলাপেক্ষ । হুয়নি তাঁর কারণ 
ক্কষাকীর্তনের চত্তীদান আর পদাবলীয় চত্তীর্দাসের ভাষা ও ভাবের মধ্যে 
আকাশ-পাতাল গ্রতো। শুধু কফকীর্তনের গ্রাঙ্যতাদদোষ তায় কারণ নয়, 
সে-ঘোধ জয়দেবের 'গীতগোবিন্গের' আছে, কিন্তু ছা লত্বেও গাঁতগোবিনের 

লোকপ্রিয়তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। তার কারণ নত এবং ত1 অমেক বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ। রুফকীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদ্মাধলীর চণ্তীদাসের মধ্যে ভাবগত ও 

'তঙ্গিগত ব্যবধান বিরাট, তার যধ্যে কোন সেতুবন্ধদই রচন! করা খায় না। 
বাঙালীয় মন, বাঙালীর প্রাণ তাই রুষ্কীর্তভন কোনদিক দিয়েই জয় করতে 
পার়েনি। দীন চত্তীন্নাস বিনি, কোথায় ভার ঘর বা! বসতি তা জারা কিছুই 
জানি না। আমর! জানি বড়ু চণ্তীদান ও দীন চণ্ীদান ছাড়াও এমন আরও 
একজন পদ্দকর্তা ছিলেন বিনি শুধু চণ্তীদাস ব। বিজ চণ্ীদাম নামে পথ রচনা 

করতেন। শুধু ভাই ননব। বড়, চণীযাস যেমন খাঁরাবাহিক কষগানালী 
বচন! করেছেন, স্বীন চতীদাসও তেমনি একটি ধারাধাহিকফ কফধাহ। রচদা 
করেছেন বল! চলে। কিন্ত আমাদের চত্ীদাঁদ, অর্থাৎ, ছিজ চণ্ডীদাস কোন 
খারাধাহিক্ষ কফলীলার. বই কিছু রচনা! করেদনি। তিমি চন! করেছের 
সুমধুর স্থগলিত দীতকাব্যের মালা, হ৷ দবগ-নিকররেয উচ্দৃসিত ধায়ার মতন. 
বাঙালীর হনপ্রাণ উদ্দেন. করে তুলেছে: নাংলায় গীতিকাব্যের লীলাহিত 
খারার খিনি অন্পতম, প্রবর্তক বাংলার অঙর পছাধলীয 'অট সেই চণীদাস- 
খিজ তীষাসের কথা আমরা বলছি। এই ততীদান বীরতূর বেলার মাগেরই 
'অধিবানী ছিলেন বলে আধা মনে হয। চভীযাল-গাহুর তারই লীলাঙ্গের। 

কেম মনে হয় তাই বলছি । 'গহদূলা জনজাতি, র্যা অনশ্রাতি বৃহ 
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নয়! তা জেনেও জনশ্রুতির কথা এখানে উল্লেখ করব না। কীর্ণাহার, নার 
ও তার আশপাশে চণ্তীদান সম্পর্কে কাহিনী ও কিংবদস্তীর অন্ত নেই। 

চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রেম কাহিনী, চণ্ডীদাসের সাধন-ডজন কাহিনী, চণীদাসের 

মৃত্যু-কাহিনী ইত্যাদি অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে নান্রে ও কীর্ণাহারে। 
কাহিনীগুলি অন্তান্ত স্থানের চণ্তীদাস-কাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত 
মনে হয় নাঙুরে। মাুষের মন কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দেবার জন্য আপনা 
থেকেই ধেন কাহিনীগুলির বিকাশ হয়েছে নাহুরের মাটিতে । কাহিনী সম্বন্ধে 

এর বেশি আর কিছু বলব না। অন্তান্য নিদর্শন সম্বন্ধে বলব। নিদর্শনগুলিকে 

প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে তাগ কর! যায়-(১), প্রত্রতান্িক ও এঁতিহাসিক 

নিদর্শন; (২) ধর্মসাধনার ধারা; এবং (৩) 'শাহিক্ট্ে ধারা। এই তিনদিক 

থেকে নাঙ্ছরের বিচার করেছি আমি এবং বিচার "করে মনে হয়েছে, বাংলার 

িনি সর্বজনপ্রিয় গীতিকবি ও পদকর্ত। চণ্তীদাস, 'ভিনি দ্বিজই হন, আর যাই 
হন, তিনি নারে চণ্তীদাস। . নর 

চণ্তীদাস-নাহ্থরের যেখানে বীশ্ুণি মন্দিরাদি আছে এবং ষে স্থানটি কবি 

চণ্ডীদাসের ধর্মসাধনার স্থৃতিবিজড়িত, সেই স্থানটি দেখতে ঠিক একটি স্ত.পের 
মতন। স্ত,পটি খনন করা অনেক আগেই উচিত ছিল সরকারী প্রত্বতত্ব 
বিভাগের ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের একাধিক এঁতিহাসিক স্থানের 

অনুসন্ধান ও খননাদি সম্বন্ধে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রত্বতত্ববিভাগ বিশেষভাবে 

উদানীন। মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলই ধার! আজ পর্যস্ত অনুসন্ধান করার 

প্রয়োজনবোধ করলেন না, তীার। ষে নাহুরের সপ খু'ড়ে দেখবেন তা৷ কল্পনা 
করার কোন কারণ নেই। অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের তরফ থেকে 

নাহ্ছরের স্তপটির ছু'একদিক সামান্ত খোঁড়। হয়েছিল এবং তার একটি রিপোর্ট 
ক্যালকাটা রিভিউ” পত্রিকায় ( ছ:০95800195 ৪ 2817001 : 85 ৮. 0. 

0035/8101 : 0810065. 1২6৬1০৬১ 11070; 205০) প্রকাশিত হয়েছিল । 

স্তপটির বেড় হবে প্রায় ৫৫৮ ফুট এবং উচ্চতা হবে প্রায় ১৭ ফুট। খুড়ে 
দেখা গেছে স্তপটির নিচে পাচটি স্বতন্ত্র আবাম-স্তর ( ০০০)/৪0119] 

1৮৪15 ) সমাধিস্থ হয়ে আছে এবং তার নিম্নতম স্তরটি গুধ্রযুগের। ইট, 
মৃপান্ত্র ছাড়া গুপ্তযগের আরও যে উন্লেখষোগ্য নিদর্শন নাচগর গ্রাম থেকে 
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পাওয়। গেছে, তা হল ্বর্ণসুদ্রা। শুনলাম, কিছুদিন আগে একটি ট্যাঙ্ক 

খুঁড়তে নারে একসঙ্গে একজায়গা৷ থেকে প্রায় ছয় সাতটি স্বর্মূত্া 
পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি স্থানাস্তরিত হয়ে যায় এবং একটি এখনও 
গ্রামে আছে। মুদ্রাটি আমি দেখেছি। একদিকে যোদ্ধার মৃতি, অন্ত্দিকে 
পল্মান1 কোন দেবীমৃতি | গুপ্তযুগের মুত্রা। ঠিক এইরকম ছ'একটি স্বণসুড্রা 
মেধিনীপুরের তিল্দা গ্রাম থেকে সম্প্রতি পাওয়া গেছে। স্ত.পের নিয়তম স্যর, 

ইট, মৃৎপাত্র ও ্বর্ণমুদ্রার এই সব নিদর্শন থেকে পরিষষার বোঝা! যায় যে, নান্থর 
অঞ্চলে দেড়হাজার বছর আগেও এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল । 

গুপ্তবংশের কোন শাখাবংশ অথবা! সামন্ত. এই অঞ্চলে বাস করতেন। এইসব 
নিদর্শন সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করলে হয়ত গুপ্ধ রাজবংশের উৎপত্তি ও বিস্তার 

সম্বন্ধে অনেক কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণ| পরিষ্কার হতে পারে। গুপ্তরা যে-ভাগবতধর্মী 
ছিলেন তা! বিষণ, ( বৈদিক ত্রাঙ্গণ ), নারায়ণ (পাঞ্চরাত্র) কৃ্ণ-বাস্থদেব ও 

গোপালের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এবং পরে এই বৈষ্ণব ধর্মেরই বিকাশ ও 
প্রতিষ্ঠ। হয়েছিল পালযুগে | শশাঙ্ক ছিলেন শৈবধর্মী এবং বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে 
তীর বিরুদ্ধে যত অপবাদই থাক, তিথি যে. বৌদ্ধদের উচ্ছেদ করেননি তার 
যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে । শশাঁক্কের রাজধানী কর্ণস্থবর্ণও বীরভূমের এই অঞ্চল 
থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কামরূপের ভাস্করবর্মণ এই সময় এই অঞ্চলে এসে 
তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা না করুন, প্রেরণ! যুগিয়েছিলেন নিশ্চয়। গুপ্রযুগ ও 
তার আগে থেকেই বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠ। হয়েছিল বাংলাদেশে । পালযুগে মহাযান 
বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বজধান, তন্ত্রধান ইত্যাদির বিকাশ হয়। 
পালযুগের সামস্তরাঁ কেউ কেউ যে বীরভূমে এই সব অঞ্চলে থাকতেন তার 

আভাস সন্ধ্যাকরনন্দীর “রাঁমচরিত' কাব্য থেকে পাওয়া! যায়। চগ্ীদাসের 

ইতিহাস খুব বেশি হলে ৫** বছরের বেশি নয় এবং হিন্দু ও মুসলমান যুগের 
সন্ধিক্ষণের ইতিহাস বলা চলে। তাঁর আগেই রাজ। লক্্মণসেনের সভায় কবি 

জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীত হয়েছে । তারও আগে তন্ত্রানী ও বজ্রধানী 

বৌদ্ধদের আচার-ব্যবহারে নানারকম বিরুতির পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু তা 
পাওয়া! গেলেও সেন-আমলে সাধারণ জনসমাজে তার প্রতিগত্তি বিশেষ কমেনি। 
এইরকম কোন এঁতিহাসিক পটভ্মিকায় চণ্ীদাসের মতন একজন তাত্বিক 
দেবীর পূজারী, সহজিয়া সাধক-কবির আবির্ভাব হবে এবং তিনি মানবপ্রেষের 
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গান শোনাবেন তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। বাংলার এতিহাসিক 
যুগসদ্ধিক্ষণে এইরকম একজন সাধক-কবি, চারণ-কবি চত্তীদাসই হয়ত 
প্রীচৈতন্যের পথপপ্রদর্শক ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্ভ সেইজন্ই হয়ত তার 
পদাবলীর আবৃত্তি শুনতে ভালোবাসতেন । এই চণ্ীদাস, ধিনি তন্ত্রযানী 
সহজসাধক হয়েও প্রেমের স্থুরে বাংলার জাগরণের গান গেয়েছেন, তিনি 

বীরভূমের চণ্ডীদাস-নাহুরের অধিবাসী হওয়াই লম্ভব। 

ধর্মসাধনার ধারা ও সাহিত্যের ধারার দিক থেকেও তাই মনে হয়। 
চৈতন্তপূর্ব যুগেই সহজিয়। ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চণ্ডীদাস তন্ত্যানী সহজ- 
সাধক ছিলেন এবং বীঁশুলির পূজক ছিলেন। বীশুলি তন্ত্রশ্মতা মহাঁবিদ্যা । 
নারে যে মৃত্ি বীুলি বলে পৃঁজিত হয় তা! 'বাগীশ্বরী” মৃতি। কিন্ত তাতে 
চতীদাসের ধর্ম অপ্রমাণিত হয় না এবং তার জন্য বাগীশ্বরী-বাইসরী-বাসরী- 
বসলী করার কোন দরকার নেই | বিশালাক্ষী থেকেই বীসশুলি' হয়েছে বলে 
মনে হয়। কিন্তু বাণীশ্বরী ও সরম্বতীও তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্া। সরম্বতীকে 

পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় আমরা যে-ও ভদ্রকাল্যৈ নমো! নিত্যং--বলি, সেই 
ভদ্রকালী কে? কালী, ভদ্রকালী ও চণ্ডীর ছড়াছড়ি বীরভূমে। কীর্ণাহার 
থেকে নাঁছরের মধ্যে অসংখ্য কালী, ভন্রকালী আছে। নাহুর থে 

বৌদ্ধতান্ত্রিক বিশেষ করে সহজধর্মীদের একটা কেন্ত্র ছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। চত্তীদাসের সাধনার আশ্রম এখানে থাকা খুবই হ্বাভাবিক। 
চত্তীদাস বিশালাক্ষী ও বাগীশ্বরী ছুয়েরই পুজক হতে পারেন। রজকিনী- 
প্রেমের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বজ্রধানী বৌদ্ধদের পঞ্চকুলের 
নাম--বজ্ঞ, পল্স, কর্ম, তথাগত ও রত্ব। এই পঞ্চকুলের অন্য নামও 

আছে: 

বন্ত্রস্ডো বি 

পল্মস্নটা 

কর্ম-্রজকী 

তথাগতনত্রাঙ্ষণী 

রত্ব-্চগ্ডালী 

চণ্ীদাসের বহু-প্রচলিত রজকিনী-প্রেম কাহিনীর মধ্যে বজ্রযানীদের এই পঞ্চ-. 

কুলের একটি কুল ও বিশেষ সাধনার ইঙ্গিত পাওয়। বাঁয়। মনে হয়, কবির 
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জীবনের কোন গ্রেমকাহিনী পরে তার বিশেষ কুলসাধনার প্রতীকের লঙ্গে 

মিশে গিয়ে জনস্রতির বর্ণচ্ছটায় রঙিন হয়ে উঠেছে। 
সাহিত্যের ধারার দিক থেকেও মনে হয় যেন পদাবলীর চণ্ডীদাম বীরভূমের 

নাহুরেই আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। উত্তরপশ্চিম রা থেকে উত্তর-পূর্ব 
রাটের দিকেই যেন গীতিকাব্যে ঝনীধারার স্বাভাবিক গতি দেখা বায়। 
বর্ধমান ও বীরভূমের এই অঞ্চল ঘেযেই খ্যাতনামা পদকর্তাদের বিকাশ হয়েছে 
যখন দেখি, গীতগোবিন্দ রচয়িতার কেন্দুবিষ থেকে নাষ্ট্র এবং নাম্থুর থেকে 
কেন্দুবিষ পর্যস্ত যখন পায়ে হেঁটে শত শত ভক্তঘাত্রী আজও ঘাতায়াত করছেন 

দেখতে পাই, তখন মনে হয়, পদাবনীর দ্বিজ চণ্ডীদাম বীরভূমের নাহ্থরে যেন 
স্বাভাবিক ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। জয়দেবকেছুলি থেকে উত্তরে 

বীরডূমে ও দক্ষিণে বর্ধমানে যেন বাংলার গীতিকাব্যের মন্দাকিনীধার! বয়ে 
গেছে। আরও আশ্কর্য মনে হয় যখন দেখি, উত্তরে চতীদাস-নাহুর ও দক্ষিণে 

জয়দেব-কেঁছুলি থেকে ছুই গীতিকাব্যের.ধার! এসে মধো বোলপুর-শাস্তিনিকেতনে 

রবীন্ত্রকাব্যের ধারায় নতুন রূপ নিয়ে মিলিত হয়েছে। 



পাইকোড় 
স্বাধীন ও সমৃদ্ধ বাংলার রা্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভাঙা-গড়ার 
বিচিত্র সব চিহ্ন রয়েছে পাইকোড় গ্রামে । রামপুরহাট-নলছাটি-মুরারই ; 

অনতিদুরে বীরভূম জেলার-_তথা পশ্চিমবাংলার সীমান্ত । বীরভূম ও মুশিদাবাদ 
জেলা এখানে এসে মিশেছে সীওতাল পরগণার সঙ্গে । বাংলার রাষ্ত্রিক জীবনের 

অনেক উতান-পতন, ঘাঁত-প্রতিঘাত হয়েছে এইখানে, রাঁচদেশের এই উত্তর 
প্রান্তে । বিবিধ সংস্কতি-লোত নানাদিক থেকে বয়ে এসে ঘূর্ণীবর্তের সৃষ্টি 
করেছে । অনেক চিহ্ন আজ তার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । সামান্য ধা আছে তাও 

বিক্ষিপ্ত । তার মধ্যে শুধু পাইকোড় গ্রামেই ৷ আছে তা৷ পর্যাপ্ত বল! চলে। 
অন্ধকার এ্ীপঞ্চমীর রাত। গরুর গাড়িতে করে মুরারই স্টেশন থেকে 

পাইকোড় চলেছি। কাছেই ভাদীশ্বর গ্রাম। গ্রামবাসী' একজন বললেন £ 

“এই গাছতলায় আছে বিশাল হুরগৌরী মৃত্তি।” গাড়ি থেকে টর্চ ফেলতেই 
মু্তিটি চোখে পড়ল। পাশেই গ্রাম্য মন্দিরে সপ্তফণাবিশিষ্ট মনসামৃতি। 
লীলাসন ভঙ্গিতে ছুই পদ্মের উপর উপবিষ্ট মনপার শুধু মাথায় নয়, হাতেও সাপ, 
বুকেও সাপ, ঘটেও সাপ, পাশে নাগিনী। গ্রামের উত্তর প্রান্তে ষ্ঠীতলায় 
একটি ভগ্নস্তপ আছে, “এক-যে-ছিল-রাজার' প্রাসাদ-স্তপ। স্তপের চারিদিকে 
বড় বড় টালির মতন ইট ছড়ানো । প্রায় সাড়ে এগারো ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে 
নয় ইঞ্চি চওড়। ইট। স্ুপের অবশেষ দেখে মনে হয় দশম-একাদশ শতাব্দীর 

কোন স্থতিচিহ্ছ। প্রত্রতত্ববিভাগ কর্তৃক রক্ষিত। 

মধ্যে গোপালপুর গ্রামে রাতে অবস্থান করে যষ্ঠীর দিন সকালে পাইকোড় 

পৌছলাম। এই বিশেষ দিনটাতে ষে কোন উপায়ে পাইকোড় পৌছানোর 
একট] উদ্দেশ্ত ছিল শ্রীপঞ্চমীর সময় পাঁইকোড়ে বছু কালের প্রাচীন একটি 

উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শুনেছিলাম । উৎসবটির বিশেষত্ব আছে, তাই স্বচক্ষে 

দেখার ইচ্ছা ছিল। 'বাপত্রতের উৎসব। জানি না বাংলাদেশের আর 

কোথাও এই উৎসব হয় কিনা। পরে নলহাটি-আজিমগঞ্জ লাইনে লোহা- 

শ্ুরের পাশে প্রসিদ্ধ বারা গ্রামে খন গিয়েছিলাম, তখন সেখানেও এই 
উৎসবের কথা শুনেছিলাম । ভাতে মনে হয়, শুধু পাইকোড়ে নয়, বীরভূম- 
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মুশিদাবাদ-নাওতাল পরগণার এই মিলনক্ষেত্রের কয়েকটি অঞ্চলে এখনও 
উৎসবটি পালন করা হয় এবং হয়ত এককালে আরও বেশি হত। উৎসবের 

উৎমটি আজ বিচিত্র সব অনুষ্ঠানের অরণ্যে হারিয়ে গেছে মনে হয়। 
প্রায় বছর পয়ত্রিশ আগে শ্রীহরেক মুখোপাধ্যায় পাইকোড়ের গ্রীহধীকেশ 

পা ও শ্রীকূলেশ পাণ্ডার কাছ থেকে এই বাণত্রতের 'পাচালী' ও বিবরণ মংগ্রহ 
করেছিলেন ।* কিন্ত বাপত্রতের অনেক ছড়া ও মন্ত্র অনেক আচার-অনুষ্ঠান 

তার কাছেও দুর্বোধা মনে হয়েছিল। যে কোন দর্শকের কাছেই তাই মনে 

হওয়। ম্বাভাবিক | উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £ 

উৎসব হয় শ্রীপঞ্চমীতে সরম্বতী পুজার সময়, কিন্তু উৎসব উপলক্ষে 

সমারোহে পুজা! হয় গ্রামের বুড়ো! শিবের ও ক্ষ্যাপা কালীর। প্রধান হোতা 
দেয়াসী ও বালাভক্ত। জাতিবর্ণনিবিশেষে আরও অনেকে ভক্ত হন। চতুর্থার 
দিন শ্বশানে গিয়ে একটি নরমুণ্ডের কঙ্কাল কুড়িয়ে এনে তাতে তেল-সি'দুর 
লেপন করা হয় এবং পরে একজন ভক্ত সেই নরমূণ্ড এক হাতে, আর একটি 
বেল অন্ত হাতে নিয়ে কয়েকজন ভক্তসহ নৃত্য করতে থাকেন। শ্রীপঞ্চমীর 

দিন শিবের অভিষেক হয়। ভক্তরা নদীতে স্নান করতে যাবার সময় শিব- 

মন্দিরের আডিনায় দাড়ান এবং পাণ্ড মন্দিরের পৈঠায় দাড়িয়ে বেত ঘুরিয়ে 
মন্ত্রপাঠ করান। তারপর প্দগুব্তী” পাঠ করে ভক্তর! চলে যান। নদীর 

ঘাটে পাণ্ডা “ঘাট-শুদ্ধি' মন্ত্র পাঠ করান। যষীর দিন-গদাধর শিবকে নদী 

থেকে তোলা হয়। পরে বাণফোড়া হয় এবং দেয়াসী কলার ভেলার সঙ্গে 

গাথা তিনটি খাঁড়ার উপর চড়ে ভকুদের স্বন্ধে অনেকটা পথ প্রদক্ষিণ করে 

ক্ষ্যাপাকালীর প্রাঙ্গণে আসেন । সেখানে পাঁচালী” পাঠ হয় এবং ভক্তরা 

পরে পাগ্ডার বাড়ি এসে কোন স্ত্রীলোকের কাঁছে ধীর কথা শোনেন । কয়েকটি 

ছড়া ও মন্ত্র আংশিক উদ্ধত করছি £ 

( দগুবতী ) 

আদি বন্দ অনাি বন্দ 

মূল ধর্মের পাট । 
ত্রিশ কোটি দেবতা বন্দ 

বৃদ্ধ মাবাপ॥ 

ক “বীরভূম বিবরণ' ২য় খণ্ড ভ্রষ্টব্য। 
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ডাইনে দামোদর বন্দ 

বাষে হনগমান। 

শিরে তুলি বন্দি 

গোসাঞী জাজল্যমান। 

আকাশে চগ্ডিকা বন্দ 

পাতালে বাস্থকীনাথ। 

আপন আপন গুরুর চরণে 

ছাদশ প্রণাম ॥ 

(পাঁচালী) 
ছুয়ার ঘুচাও গোসাঞী হুড়ুক ধুরুকে। 
গোসাঞী দেখি আমি শমন তুরুকে ॥ 

শমন তুরুকে মার ঘোর তালি, 
পূজ দেবতা মার তালি, 
শঙ্কর পূজে দাও করভালি। 

ইত্যাদি 

এই সব মন্ত্র, ছড়া ও পাচালীর মধ্যে এমন অনেক শব্দ (হুড়ুক, ধুরুক, 
তুরুক ইত্যাদি ) ও দেবদেবীর নাম ( ধর্ম, গোসাঞ্ী, হচ্ষান, চণ্ডিক। ইত্যাদি) 
আছে যাঁর সঙ্গে 'বাণব্রতের' উৎসবের কোন সম্পর্ক নেই। বুড়ো শিব ও 

ক্ষ্যাপা কালীর পুজার সঙ্গেও তার কোন যোগস্ুত্র আছে বলে মনে হয় না। 
এমন কি পাগাঁরাও অনেক কথার, অনেক অনুষ্ঠানের, মন্ত্রের ও ছড়ার অর্থ 

বা তাৎপর্য কি বলতে পারেন না। তার! কেবল “বহুকাল থেকে চলে আসার” 

কথা বলেন। কিন্তু এই সব শব ও দেবদেবীর নাম বিশেষ তাংপর্ষপূর্ণ। 
আমার মনে হয়, পাইকোড়ের “বাণব্রত' অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
সাওতালী উৎসবের অনুষ্ঠানাদি ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে । দওবতী সন্ত 

ও পাঁচালীর কোন কোন অংশ পাঠ করলে সাঁওতালদের “বোঙ্গা-বন্দনা” ও 
সাওতালী ওঝাদের ঝাড়ন-মন্ত্রাদির কথ! বিশেষভাবে মনে হয়। সন্দেহ হয়, 
অনেক সীওতালী শব পর্যস্ত বাণব্রতের মন্ত্র ইত্যার্দির মধ্যে আত্মগোপন করে 

রল্কেছে। ধর্ম, গোসাঁঞী, হনুমান, চণ্ডী ইত্যাদি বিখ্যাত সাওতালী বোক্ষ। 

€ দেবতা )। হুড়ুক, ধুরুক ইত্যাদি শবও যেন সাওতালী শবের প্রতিধ্বনি । 
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সীওতালী উৎসবের সঙ্গে তান্ত্রিক ও শৈব উৎসবের ধারাঁও মিলিত হয়েছে । 

জাগ্রত ক্ষ্যাপা কালী, নরমূণ্ডসহ নৃত্য, শিবের গাজন ইত্যাদি তার নিষর্শন। 
পাণ্ডার--“বল মন হরিবোল, হরি বল ভক্ত ভাই, নেচে-গেয়ে ঘর যাই 

মন্ত্রের মধ্যেও হিন্দু-বৈষ্ণব ধারার ছাপ স্পষ্ট। বষ্ঠীর ব্রতকথাও বিচিত্র দৃষ্টান্ত। 
মনে হয় রাট়ের সীমান্তে একাধিক পংস্কৃতিধারার মিলন-মিশ্রণ হয়েছে 

পাইকোড়ের বাণব্রত উৎসবে এবং তার মূল অতীতে বহুদুর পধস্ত বিস্তৃত | 
পাইকোড়ের উৎসব-অনুষ্ঠানই শুধু প্রাচীনতার সাক্ষী নয়, অন্তান্ত 

প্রন্থতাত্বিক মূল্যবান নিদর্শনও তার সাক্ষী । তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে 
হয় ছু”টি শিলাঁলিপির কথা-_একটি কগ্গচুরীরাজ কর্ণদেবের, আর একটি 
বিজয়সেনের ৷ ছু'টি শিলান্তভ্তের উপরেই কোন দেবদেবীর মুঠি প্রতিষ্ঠিত 
ছিল বলে মনে হয়। বিজয়সেনের খিলান্তস্তের উপরের মুগ্ডহীন মৃত্তিটি যে 
যে মনন মৃতি ( ভাদীশ্বরের মনস! মৃতির মতন) তা৷ পরিষ্কার বোঝ! যায়। 
কর্ণদেবের শিলীস্তপ্তের উপরের মৃত্তিটি ভেঙে গেছে, বোধ হয় পাশের ভগ্রমুত্তির 
ত্তপের মধ্যে পড়ে আছে। কর্ণদেবের শিলান্তভ্ের গায়ে খোদাই করা 

কারুকার্ধ ( মঙ্গলকলস, পদ্ম, কীতিমূখ ) এত সুন্দর যে, কোন স্থদক্ষ তাস্বরের 

কীতি বলে মনে হয়। শিল্পী যে কর্ণদেবের চেদীরাজ্যের নন, এই বাংলাদেশের, 
তাতেও কোন সন্দেহ নেই, কারণ রাজমহল পাহাড়ের কালো! আগ্নেয়-পাথরের 
(95591 90916) উপর এই ধরনের কারুকাজ বাঙালী শিল্পী ছাড়া ভিরদেশী 
শিল্পীর পক্ষে কর! সম্ভব নয়। প্রত্ততাত্বিক বিভাগের রিপোর্টেও এই কথ বলা 

হয়েছে, 
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0:0:০-92008511 01582196055 21655816176 12 বৈ. 00015, 

(100860108158] 5875০5 ০ 11)019- -/৯101509] 1২7১01:6 1921-22, 

চ.79), 

কলচুরীরাজ কর্ণদেবের শিলালিপিতে ছয়টি লাইন আছে। খোদাইরের 
ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সযত্বে খোদাই করা নয়, ব্যস্তভাবে খোদাই করা । অক্ষর 

গুলিও দশম-একাদশ শতাবীর উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত আরদি-বঙ্গাক্ষর। 
পাঠোদ্ধার কর! খুব কঠিন। “বীরভূম বিবরণে (২য় খণ্ডে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

মহাশয়ের পাঠ লিপিবদ্ধ আছে। ডা: স্পনার ( পূর্বোক্ত রিপোর্ট, ১৯২১-২২ 
৮* পৃষ্ঠ ) এইভাবে পাঠোদ্ধার করেছেন-_ 

১ম। শ্রীশ্রীগণপতি 

২য়। _------ 

৩য়। ও দেব-ছ্বিজ-গুর ( ভজঃ) স্তরি-..দয় তক্তিনাস্ত 

৪র্ঘ। নেহয়ন-_ -__ (শ্রদ্ধ) য়া-ম্মিন্ কর্মণি রাঁজভ। কর্ণদেব 

৫€ম। ও স্বস্তি সমৃদ্ধ রাজ্য-শ্রীচেদী র( আজ্য) শ্রীকর্ণদের (শস্য) জ্য 

নস্তর কীতি প্রশস্তি (1) 
৬ষ্ঠ। শ্রীবিশ্বকর্ম৷ চরণ-প্রসাদাৎ দেবীমূতি নৃমিত-_ -_পতিয় শ্রীকাতি-_--_ 
ভাবার্থ হল : কলচুরীরাজ কর্ণদেবের আদেশে কোন ভাস্বর কোন 

দেবীমৃতি নির্মাণ করছেন। অন্ত শিলালিপিটিতে আছে-_ "রাজেন্দ্র 
শ্রীবিজয়সেন।” 

পাইকোড়ে কলচুরীরাজ কর্ণদেবের এই শিলালিপি থেকে বাংলার 
ইতিহাসের এক যুগসদ্ধিক্ষণ আলোকিত হয়ে ওঠে। বাংলার গৌরবময় 
পালযুগের অবসাঁনকালের ইতিহাস। একাদশ শতাব্বীতে বাংলার বাইরে 
থেকে উপধূপরি অভিযান চলতে থাকে বাংলার উপর এবং এই অভিষান 
প্রতিরোধ করতে পালসাম্রাজ্যের শক্তিও ক্ষয় হতে থাকে । মহীপালের রাজত্ব- 
কালে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব অভিযান করেন (আঃ ১০২৬ খৃঃ অ:)। 
মহীপালের পর "তীর পুত্র নয়পাঁল প্রায় পনের বংসর রাজত্ব করেন (আঁ: 
৯১৩৮-১০৫৫ খৃঃ অঃ)। এই সময় গাঙ্গেয়দেবনন্দন কর্ণদেব বা লক্ষমীকর্ণ 

পিতার পদ্দাঙ্ক অন্গুসরণ করেন। কিন্ত কর্ণদেব প্রথমে মগধ পরধস্ত অভিযান 

করেছিলেন এবং যুদ্ধে প্রথমে পরাজিত হয়ে তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস 
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করেছিলেন । মগধে তখন ছিলেন দীপদ্কর এ্রন্ঞান ( অতীশ )। তিব্বতী 

কাহিনীতে বল! হয়েছে যে, এই সময় নাকি প্রধানত দীপদ্ধরের মধ্যস্থতাতেই 

যুদ্ধবিরতি ঘটে, এবং কলচুরীরাজ ও পালরাজাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি হয়। তার 
কিছুদিন পরে দীপক্কর এদেশ ছেড়ে তিব্বতে চলে যান ( ৫৯ বছর বয়সে ) এবং 

তিব্বতেই মারা যান (৭৩ বছর বয়সে )। আহ্মমানিক ১০৪২ খুঃ অব 
দীপঙ্কর তিববতে যাত্রা করেন মনে হয়। এদিকে সন্ধিচুক্কি হলেও, কলচুরীরাজ 

অভিযানের লোভ সংবরণ করতে পারেননি বেশিদিন। নয়পালের পুত্র 
তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আঃ ১০৫৫-১০৭০ থুঃ অঃ) কর্ণদেব মগধ 

ছাড়িয়ে গোঁড় ও বঙ্গদেশে অভিযান করেন। কলচুরী রেকর্ড থেকে জান 
যায় ষে, কর্ণের দাপটে বঙ্গের রাজার। নাকি ভয়ে কীপতেন (পূর্ববঙ্গের “চন্দ্র 
অথবা “বর্মণ রাঁজার! ) এবং গৌড়ের রাজা করজোড়ে থাকতেন । এই দ্বিতীয় 

অভিযানের সময় কর্ণদেব যে মগধদেশ অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 
সীমান্ত প্যস্ত পৌছেছিলেন, বীরভূমের পাইকোড় শিলালিপিটি তার 
এতিহাসিক লাক্ষীশ্বরূপ আজও পুকুরপাড়ে নারায়ণচত্বরে অবহেলিত অবস্থায় 

পড়ে রয়েছে । শিলালিপিটি ষে অবহেলার বস্ত নয়, তা বলা বাহুল্য । ছিতীয় 
অভিষানেও যে কর্ণদেব পালরাজাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, সন্ধ্যাকর- 

সন্দীর 'রামচরিত' কাব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। মনে হয়, ছিতীয় 

বারেও তিনি সন্ধি করতে বাঁধ্য হয়েছিলেন এখং লন্ধির পর তার কন্ঠ 

যৌবনষ্রীর সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ হয়েছিল। “রামচরিত' কাব্য 
আছে £ 

সহসাবিতরণজিতকপ্% ক্ষোণীং যৌবনশরিয়োদূহে। 
অশ্রাস্তদানবারাতিশয়ে! যোভূদবৃষানৃচরঃ | 

(১1০) 
অন্থবাদ £ “যিনি শ্বপরাক্রমে ( ডাহলাধিপতি ) কর্ণ নামক রাজাকে রণে 

পরাঁজিত করিয়াও রক্ষ! করিয়াছিলেন, ধাহার নানাপ্রকার (ভূম্যাদি ) দান 
অবিচ্ছিন্ন থাকিত এবং যিনি ধর্মীনুগত ছিলেন, সেই ( বিগ্রহপাল ) যৌবনন্তরী 
নায়ী ( কর্ণ-দুহিতার ) সহিত পৃথিবী পাঁলন করিয়াছিলেন । [অথবা যৌবনস্রী 

সহ পৃথিবীরূপিণী দ্বিতীয় পত্থীকে স্বীকার করিয়াছিলেন” ।--ডাঃ রাধাগোবিন্দ 

বসাক £ 'রামচরিত” ৭ পৃষ্ঠা। 
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মনে হয়, কর্ণদেব কিছুদিন রাঢদেশের এই অঞ্চল দখল করেছিলেন, 

সন্ধিশর্তেই হোঁক বা বলপ্রয়োগেই হোক এবং সেই সময় দেবদেবীও কিছু 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাইকোড়ের শিলালিপিতে তারই পরিচয় পাওয়া 
যায়। পালরাজাদের এই পতনের সময় রাঢ়ে একাধিক সামন্ত স্বাধীনভীবে 
মাথ! চাড়া দিয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে ঢেক্করীর ( বর্ধমান জেলায় ) ঈশ্বর ঘোষ 
অন্যতম। কল্চুরীরাজের এই অভিযানের পরে কর্ণাটের চালুক্যর! বাংলাদেশ 
আক্রমণ করেন এবং চালুক্য অভিযানের সময় কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেনবংশের 

প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশে । পালরাজান্দের পর এই সেনবংশই বাংলার 

রাজা হন এবং তাদেরই পূর্বপুরুষ বিজয়সেনের শিলালিপিও পাইকোড়ে 
আছে। 

শিলালিপি ছাড়াও পাইকোড়ে পাঁল-যুগের বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্মণ্য ভাত্বর্ষের 
নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। 

পাইকোড়ের বুড়ে৷ শিবের মন্দিরটিকে একটি ছোটখাট মিউজিয়ম বলা 
ঘায়। এত বিচিত্র মৃতির একত্র সমাবেশ একটি গ্রাম্য দেবমন্দিরে আর কোথাও 
দেখিনি । মনসা, বিষু, গণেশ, হূর্য ও নানারকমের তাঙিক দেবীমূতি তার মধ্যে 
আছে। খুব ছোট তিন-চার ইঞ্চি মতি থেকে তিন-চার ফুট পর্যস্ত বড় বড় 
মৃতি। বুড়ো শিবের মন্দির ছাড়া নারায়ণচত্বরে উন্মুক্ত দেবীর উপর গাছতলায় 
প্রচুর ভাঙা মৃতি আছে, তার মধ্যে মুণ্ভাঙা নৃদিংহ মুত্তি ও কতকগুলি 
দেবীমৃত্তি উদ্লেখযোগ্য। গ্রামের প্রান্তে জয়হূর্গা আছেন, চমৎকার মহিষমদিশী 
মৃতি। মৃতিলি দেখে মনে হয়, অধিকাংশই পাল-যুগের-_-একাদশ-দ্বাদশ 
শতাবীর | মৃতির সমাবেশ থেকে কোন বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়ের আধিপত্য সম্বন্ধে 
স্পষ্ট কিছু বোঝ! যায় না। তবু মনে হয়, পালযুগের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী 

সভাতার কেন্দ্র ছিল পাইকোড় এবং বৌদ্ধ তন্ত্রযানী ও হিন্দু তান্ত্রিকদের বেশ 
প্রাধান্ত ছিল সেখানে। ব্রান্ষণ্যধর্ণ, বৈষবধর্ম ও শৈবধর্মেরও প্রতিপত্তি কম 
ছিল না। পাঁলরাজারা! নিজেরা বৌদ্ধ হলেও কোন বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়ের 
প্রতি যে বিঘেষপরায়ণ ছিলেন না, তার প্রমাণ পাইকোড়ে এখনও ষেরকম 
পাওয়া ধায় তা সত্যই বিস্ময়কর । 



নলহাটি ও ভদ্্রপুর 
পীঠয়ালা মহাতন্ত্রে বলা হয়েছে_-"নলাহট্রাং নলাপাতো৷ যোগেশেো নাম 
ভৈরবঃ। কানিকা দেবতা! তত্র, তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়” ততন্ত্রপীঠ ও সিদ্ধপীঠের 

প্রাধান্য বীরভূমের এই অঞ্চলে খুব বেশি । এদিকে সাইথিয় লাঁভপুর, ওদিকে 

নলহাটি ও তারাপীঠ | তান্ত্রিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিপত্তি যেখানে এত বেশি, 
সেখানে পরবর্কালে পীঠস্থানের এতিহাসিক বিকাশও খুব স্বাভাবিক । 
পীঠস্থানগুলি কেন্দ্র করে, অনেক রোমাঞ্চকর কিংবদস্তীর স্যষ্টি হয়েছে। 

পৌরাণিক অতিকথায় তাদের প্রক্কৃত ইতিহাস আজ রহন্তাবৃত। কিন্ত 
তাহলেও, রহস্যের অন্তরালে দৃষ্টি প্রসারিত করলে বাংলার পালযুগের কথাই 

মনে পড়ে পীঠস্থান গুসঙ্গে | 
পাইকোড়-মুরারই ঘুরে, উত্তর থেকে দক্ষিণে নলহাটি পৌঁছলাম এবং 

নলহাটি থেকে পূর্বে ভদ্রপুরে (নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে )। স্টেশনের 
পশ্চিমে নলহাটি গ্রাম । গ্রামের পশ্চিমে একটি ছোট টিলা, টিলার উপরে 

নলহাটির পার্বতী মন্দির । কেউ বলেন, সতীর দেহাংশ নল] ( নূলো, কহুইয়ের 
নিম্নভাগ ) এখানে পড়েছিল বলে নলহাটিতে দেবী কালিকা ও ভেরব যোগেশ 

বিরাজ করেন। কেউ বলেন, দেবীর ললাট পড়েছিল বলে দেবীর নাম 
ললাটেশ্বরী। নলহাটেশ্বরী থেকে ললাটেশ্বরী বা তার বিপরীত কিছু ঘাই 

হোক হয়েছে, কারণ তন্ত্রে নলাপাতের কথাই উল্লেখ কর] হয়েছে । পাহাড়ে 

অধিষ্ঠিত বলে দেবী পার্বতী নামেও পরিচিতা। টিলার উপরেই দেবীর মন্দির 
হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন টিলারই বক্ষভেদ করে উঠে গড়িয়েছে । সাধারণ 
চারতলা! বাংল! মন্দিরের গড়ন। মধ্যে কোন দেবীমৃত্তি নেই কিছু, পাষাণ- 
খণ্ডের মাধ্যমেই দেবীর পূজা হয়। দেবীমন্দিরের অনতিদুরে একটি মসজিদ ও 
সমাধি। পার্বতী ও পীর যেন পাশাপাশি বিরাজ করছেন নলহাটিতে । 

রামপুরহাট মহুকুমায় ঘুরে হিন্দুমুসলমানের বিছ্বে-বজিত যে পারস্পরিক 
গ্রীতির বন্ধন দেখেছি, মনে হয় যেন নলহাটির পার্বতী ও পীর সেই একই বন্ধনে 
বাঁধা। ইতিহাসের কোন্ পর্বে ঠিক কোন্ সময় এই বন্ধন হয়েছিল আজ আর 

তা কেউ বলতে পারেন না, জানেনও না, জানার তেমন আগ্রহও নেই। 
১১ 



১৬২ পশ্চিষবঙ্গের সংস্কৃতি 

বাংলার এই পশ্চিম সীমান্তে, বীরভূমের এই সব অঞ্চলে বথ্তিয়ারের অভিযানের 

পর থেকেই মুমলমানদের আনাগোন! হয়েছে । রামপুরহাট মহকুমার এমন 
অনেক গ্রামে গেছি যেখানে এখনও মুললমানরাই প্রধান। ইউনিয়ন বোর্ডের 

প্রেসিডেন্ট যুসলমান। গ্রামের উৎসব-পার্বণে তাঁর! হিন্দুর মতন যোগদান 
করেন। কথাবার্তা বলে দেখেছি, গ্রাম্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মৃতির 
মধ্যে কোন্গুলি উল্লেথযোগ্য ও ভ্রষ্টব্য তা তারা অনর্গল বলে যেতে পারেন। 

পুকুর কাটতে মুতি পাওয়৷ গেছে-_বিষ্ুুমূতি, গণেশমূতি, ুর্যমৃতি, বুদ্ধমৃতি, 
শক্তিমুত্তি--সাধারণ মুসলমান চাষীরা সেগুলি সধত্বে ঘরে তুলে রেখেছে। 
কেউ কেউ অভাবের তাড়নায় হয়ত কিউরিও-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রীও 

করেছে, কিন্ত সকলে তা করেনি। নিজের গ্রামের মুল্যবান এঁতিহাসিক 
নিদর্শন, হিন্দু ও মুসলমান আমলের, সকলেই রক্ষা করতে চেয়েছে । সম্প্রদায়- 

ভেদে এই বোধশক্তির কোন পার্থক্য নেই। 

নলহাটির কথা৷ বলি। পীঠস্থানরূপে নলহাটির উৎপত্তির কোন সঠিক 
ইতিহাস পাওয়া যায় না। দ্নেবীর পুজারীরা৷ চৌদ্দপুরুষ আগে ন্মরনাথ শর্মার 

স্বপ্নদর্শনের কথা বলেন এবং নলহাটির কোন “সাহা” জমিদার দ্বার! মন্দির 

প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। এ ইতিহাসও তিনশ-সাঁড়ে তিনশ বছরের 

বেশি প্রাচীন নয়। অর্থাৎ সথ্চদশ শতাবীর মাঝামাঝি পর্যস্ত নলহাঁটির 

ইতিহাসের জের টানা যায়। প্রায় এই সময় রচিত 'পীঠনির্ণয়' বা “মহাপীঠ- 

নিরূপণ, গ্রন্থে নলহাটির' নাম পাঁওয়া ষায়। কোন প্রাচীন তন্্রগ্রস্থে নলহাটির 
নাম নেই। পরবতীকালের গ্রন্থে 'উপপীঠ” বলে নলহাটির উল্লেখ আছে : 

নলাহাট্রাং নলাপাতো৷ ষোগীশে। ভৈরবস্তথ|। 

তত্র সা কালিক! দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িক! ॥ 

কালীঘাটে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশে! ভৈরবস্তথা । 
দেবতা জয়দুর্গান্তাং নানাভোগপ্রদায়িনী ॥ 

বত্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্ত ভৈরবঃ। 

নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দিনী ॥ 

হারপাতে! নন্দিগুরে ভৈরবে নন্দিকেশ্বরঃ | 

নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধিমবাপ্রুয়াত ॥ 
( ীঠনি্র়্--মহাপীঠনিরূপপম ) 



বীরভূম - নলহাটি ও ভদ্রপুর ১৬৩ 

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে, সম্ভবত সপ্তদশ শতাবীর শেষে এই 
পীঠনির্য় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পূর্বের কোন প্রাচীন তত্বগ্রন্থে এমন কি 
“পীঠনির্য়ের” অন্ঠান্ত পু'থিতেও নলহাটি, কালীঘাট, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর ইত্যাদির 
নাম নেই। তাই মনে হয়, তাস্তিক পীঠস্থানরূপে এগুলির তেমন গ্রাধান্ঠ 
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের ক্রমাবনতির 
যুগে, মোগল রান্সত্বের শেষে, কেন্ত্রচ্যত ও বিচ্ছিন্ন তাস্ত্রিক সাধনার ধার। 
বাংলার পশ্চিম প্রান্তের এই অঞ্চলগুলিতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে 
সক্ষম হয়। তার মধ্যে নন্দীপুর ( সীইথিয়া ), বক্রেখর, নলহাটি ইত্যাদি 
অন্যতম বল! চলে। 

নলহাটি থেকে ভদ্রপুরের পথে যাত্র। করলাম । নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেল- 
পথে লোহাপুর স্টেশন থেকে প্রায় চার-পাচ মাইল দূরে ভত্রপুর গ্রাম। 

মুশিদাবাদ-সীমান্ত এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজা 

নন্দকুমারের জন্মস্থান বলে ভদ্রপুরের প্রমিদ্ধি। এখনও নন্দকুমার-বংশের 
শাখা-প্রশাখার বংশধরর! এই গ্রামে বসবাস করেন। গ্রামের দৃশ্ত 'ও এঁতিহাসিক 
নিদশন দেখে মনে হয় ভদ্রপুর বেশ প্রাচীন গ্রাম । 

আহুমানিক ১৭০* খুষ্টাবে, অথব! অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 

নন্দকুমারের জন্ম হয় এবং ভত্রপুরেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। জীর্ণ রাজবাড়ির 

সংলগ্ন একটি ইট-কাঠের কঙ্কালসার কক্ষের দিকে চেয়ে গ্রামবৃদ্ধর| বলেন ঘে, 
এই ঘরেই নন্দকুমারের জন্ম হয়েছিল। প্রাগেতিহামিক যুগের অতিকায় 

দানবের কঙ্কালের মতন মহারাজের অট্টালিকা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে 
ওঠে। পায়রা আর চামচিকেরা অতীত স্বতির টুকরো নিয়ে ভত্পের মধ্যে 
কিচিরমিচির করে। সেই বিশাল ফটকের উন্নতশিরের দিকে দেখিয়ে 
গ্রামবাসীরা বলেন যে, এখান দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে বাড়ির ভিতরে অঙ্গনে 

যাওয়া হত। ভিতরে দেওয়ানখানা, লক্মীনারায়ণ মন্দির ইত্যাদি। রাজ- 
বাড়ির উত্তরাঁংশে ন'বাঁড়ি। মহারাক্গার ন'মধ্যম কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধার রায়ের 

বাড়ির নামই ন'্বাড়ি। রাজবাড়ি ও ন'বাড়ির পশ্চিমে ছোট রায়বাঁড়িতে 
মহারাজার বৈমাত্রেয় ভাই রঘুনাথ রায় ও তীর বংশধররা বাস করেন। 
ভন্্রপুরের ক্রমাবনতির কথ! উল্লেখ করে শ্রীনবীনক্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
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ঙ্জপুর ইতিবৃত্ত নামক পুস্তিকায় লিখেছেন (১৩১৭ সনে প্রকাশিত ): 
“এখন আর সেরূপ নাই। ব্রাক্ষণ জাতি চৌধুরী, কায়স্থ জাতি সিংহ ও 
গম্ধবণিক জাতি পালদিগের এবং মুদলমান জাতি মিরদিগেরই এই গ্রামে 
আদিম বাস ছিল, ইহা! স্পষ্ট জানা যায়। আমারই চক্ষুরগ্রে এই গ্রামের 

লালাগোঠী, মজুমদারগোষ্ঠী ও অন্তান্ত অনেক ত্রাঙ্মণ, তস্তবায়, দ্বর্ণকার ও 

সুত্্ধরবংশ লুপ্ত হওয়ায় ন্যনাধিক একশত ঘর বন্তী বিগত ৪* বৎসরের মধ্যে 
কমিয়। গিয়াছে” মহারাজা নন্দকুমারের অট্টালিক। থেকে রেশমের কুঠি 
পর্যস্ত সবই আজ ভগ্রস্তপে পরিণত হয়েছে। 

বার আগে ভদ্বপুরে পৌছে মনে হয় ধেন মহারাজ। নন্দকুমারের স্থৃতি 
সার! গ্রামটিকে আছন্ন করে আছে। স্থানীয় লোকের ছুঃখ হল, ইংরেজের 
ইতিহাসের নজির ভাল করে যাঁচাই কর! হুল না, তখনকার “দেশপ্রেম” বা 

'জীতীয়তাবোধের? ( অষ্টাদশ শতাবীর ) স্বরূপ কি তা সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার 
কর! হল না, নন্দকুমারের প্রতি ইংরেজের বিদ্বেষপ্রস্থুত গ্রচণ্ড অবিচারকে 

মাথা! হেট করে মেনে নেওয়া হল। আজও নাকি স্থানীয় লোকের অনুরোধ 

সত্বেও ভারত গব্ণমেপ্ট ভদ্দ্রপুর গ্রামে নন্দকুমারের স্থতিরক্ষার জন্য কিছু 
করতে নারাজ। তারা বলেন, মুধ্রিদাবাদ্দের কুঞ্চঘাটায় যে কীতি ও স্তৃতি 
রক্ষিত হয়েছে তাই যথেষ্ট। 

সাম্রাজ্যবাঁদীর ইতিহাসে নন্দকুমারের চরিত্র ষেভাবেই কলঙ্কিত করা হোক 

না কেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে তার লোকপ্রির়তা আজও 

ম্লান হয়নি । অসংখ্য ছড়া ও গানে তার প্রমাণ আজও পাওয়া ঘায়। যেমন _ 
ভাছুরের নন্দকুমার 

লক্ষ বামুন করলে স্থমার। 

কেউ খেলে মাছের মুড়ে 

কেউ খেলে বন্দুকের ছুড়ে । 

অথবা-_ 

নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী । 
হেস্টিংস সাহেব এল জান করিবারে বারি ॥ 

নন্দকুমারের ম! কাদে এ গাঙ্গের পানে চেয়ে। 
আর ন। আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে ॥ 
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খোপেতে কৌতর কাদে, কাদে ফোয়ারায় হাস। 
যোড়া বাঙ্গালায় কাদে সোনার গুল্তি বাশ ॥ 

দলিল-দক্তাবেজের মাহাত্ম্য অথব! মহাঁফেজধানার মাহাত্ম্য ও রহশ্থয 

সাধারণ মানুষ জানে না বা বোঝে না। কত জাল দলিলের দৌলতে, 
মহাফেজখানার অন্ধকারে বসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের 

ইতিহাসের কত অধ্যায় ষে বিরুতভাবে রচনা করে গেছেন, ভবিষ্যতে অনেক- 

দিন পারস্ত অন্ুসন্ধানীদের কর্তব্য হবে তাই প্রমাণ করা। নন্দকুমারের 

ইতিহাস পুনরালোচনা করার দরকার নেই এখানে । আজ পর্যস্ত এরকম 

বিচার এই অবস্থায় কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ । ১৭৭৫ সালের মে মাসে 

মোহুনপ্রসাদ অভিযোগ করেন নন্দকুমাঁরের বিরুদ্ধে, জালিয়াতির অভিযোগ । 

সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা তাঁর বিচার করেন এবং ১৬ই জুন তার 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁর ২২ দ্দিন পর তাঁকে কলকাতার ময়দানে 
ফাঁসি দেওয়া হয়। জালিয়াতির অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া এবং অত 

তাড়াতাড়ি সমস্ত তদন্ত, বিচার ও দগুবিধানের কাজ শেম করে ফেলার 

মধ্যেই ষড়যন্ত্রে আভাস পাঁওয়! যায়। বুটিশ আমলে নন্দকুমার অবশ্ঠ 

বাংলাদেশের প্রথম শহীদ নন। একথা ভুল। তার আগে বাংলার সাধারণ 

চাধী ও মানুষ সাশ্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অনেকে প্রাণ 

দিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল, নন্দকুমারের মতন একজন দেশের 

প্রতিপ্তিশালী ব্যক্তিকে এইভাবে বিচার করে প্রাণদণ্ড দেওয়ার দৃষ্টান্ত 
ইতিহাসে বিরল। বর্তমান যুগে অবশ্য বিরল নয়, কিন্ত তখন বিরল ছিল। 

দেশের কয়েকজন গণ্যমান্ত অল্লাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মধ্যে নন্দকুমার 

নিঃসন্দেহে অন্ততম ছিলেন। তাকে যে-পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল 

তাতে সমস্ত ব্যাপারটি হেন্তিংদ ও তার পার্শচরদের চক্রান্ত ছাড়া আর 

কিছু ভাবা যায় না। তার মানে এ নয় যে, নন্দকুমার নিফলঙ্ক-চরিজ্ঞ 
ছিলেন, তার অর্থলোভ ছিল না, তিনি জাল-জালিয়াতি করেননি । নবাবী 

আমলের শেষে এবং ইংরেজের কোম্পানীর আমলে আমাদের দেশে ঘে 

সব পরিবার বা ব্যক্তি আধিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তারা 
কেউ সাধুতার জোরে তা৷ করেননি । যড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অসাধুতা তাদের 
চরিত্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য ছিল। নন্দকুমার বদি সেই দোষে দোষী হুন, 
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তাহলে তার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেননা। এ-সব কথা বাঙালীর 
আজ মনে হওয়া স্বাভাবিক। 
,” ভদ্রপুরের কাছে আকালীপুরে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত বলে কিত 
সর্পানীনা সপভৃষিতা দ্বিভূজ! গুহকাঁলী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। মঙ্গিরটি 
আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে । ব্রাহ্মণী নদীর পাশে শ্বশান এবং শ্বাশানের কোলে 
কালীমন্দির । শোন যায়, দেবীপ্রতিষ্ঠার সময় মহারাজা নিজে উপস্থিত 
থাকতে পারেননি বলে তার পুত্র গুরুদাসকে তান্ত্রিক মতে কালীপ্রতিষ্ঠার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । দেবীমন্দিরের দক্ষিণে একটি নিদ্ধাসন আছে, 'পঞ্চমুত্ী' 
বলে পরিচিত। এই অঞ্চল থেকে বোৌদ্ধমুঙ্িও কয়েকটি পাওয়া গেছে। 
মৃতিগুলি সংগ্রাহক-ব্যবসায়ীদের কৃপায় স্থানাস্তরিত হয়েছে। ভত্রপুরও 
মনে হয় তার পার্খবর্তা অঞ্চলের মতন বৌদ্ধ তন্্বানের একটি প্রধান কেন্দ্র 
ছিল, পরে হিন্দু তান্ত্রিক, শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রতিপত্তিও বাড়ে। গুহকালী 
প্রতিষ্ঠা থেকে মহারাজ! নন্দকুমারের শক্তি উপাসনার কথা মনে হয়। বাংলা- 
দেশের অনেক প্রতিপত্তিশালী রাজা ও জমিদারের মতন নন্দবকুমাঁর ও শক্তির 
পূজারী ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতিও তাঁর অঙ্গরাগ ছিল। কিন্তু এসব 
আজ ভত্্রপুরের অতীত ইতিবৃত্ত । আঁজ সেই অতীত সমৃদ্ধির প্রায় সবটাই 
লৃষ্ট হয়ে গেছে । ইতিহামের উখান-পতনের আঘাতের চিহ, আরও অনেক 
গ্রামের মতন, ভদ্দ্রপুরের বুকে ও অঙ্কিত রয়েছে । 



বারাগ্রাম 

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙ ( হিউয়েন সাও) সপ্তম শতাবীতে 
যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্টটন করেছিলেন তখন পৌওু ব্ধন, 
সমতট, কর্ণস্থবর্ণ ও তাশ্রলিপ্থিতে বৌদ্ধধর্মের অনেক নিদর্শন তিনি দেখতে 

পেয়েছিলেন। কর্ণন্থ্বর্ণ ও তাত্রলিপ্তি মুশিদাবাদ ও মেদিনীপুর জেলায়, 
পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে । কর্ণন্থবর্ণ রাজ্য তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল । 
বারাগ্রাম মুশিদাবাদ সীমান্তে, বীরভূম জেলার উত্তর-পূর্ব গ্রান্তে। শশাঙ্কের 
আমল থেকে পাঁল রাজাদের কাল পর্ধস্ত বাংলার এই অঞ্চলে বৌদ্বপ্রাধান্ত 
অক্ষুণ্ন ছিল। বীরভূমের বারাগ্রামে আজও তার চমকপ্রদ এতিহাসিক নিদর্শন 

রয়েছে ষথেষ্ট। | 

নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখা-রেলপথে লোহাঁপুর স্টেশনের পাশেই বারাগ্রাম। 
কেউ বলেন, “বালানগর” থেকে “বারা” হয়েছে। “এক যে ছিল রাজার" 
কাহিনী এখানকার হাটেমাঠেও লোকমুখে শোনা যায়। আঠারো! মহল্লায় 

বিভক্ত গ্রাম, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা খুব কম, মুসলমানের সংখ্যা বেশি । পশ্চিম- 
বাংলায় কেন এ রকম বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম? কেনই বা পূর্ববাঁংলার তুলনায় 
পশ্চিমবাংলায় ধর্মাস্তরিতের সংখ্যা কম? কৌতুহলী কেউ কেউ এই ধরনের 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এক কথায় উত্তর দেওয়া ঘায় না, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর 

সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে । পশ্চিমবাংলার সামস্ত রাজাদের 
( যেমন মল্লভূম ) সুদীর্ঘ স্বায়ত-শাসনের এঁতিহা ছিল, মুসলমান শাসকর৷ তাঁদের 

বিশেষ বিব্রত করেননি । হিন্দুধর্মের বনিয়াদ কৌমধর্মের সঙ্গে মিশে এখানে 
ঘে-রকম পাকাপোক্ত হয়েছিল, পূর্ববঙ্গে সে রকম হয়নি । বৌদ্বধর্মের প্রধান 
কেন্দ্র ছিল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ এবং বৌদ্ধদের হিন্দৃবিদ্বেষের জন্য ধর্মীস্তরিত করাও 
সহজ হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ-্রাধান্ত থাকলেও হিন্দুরা তাকে প্রায় 
আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন । পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর” বোধ হয় তারই বিচিত্র 
এঁতিহাঁসিক নিদর্শন । ধর্মের পণ্ডিতর1 একধর্মপাঁশে অবজ্ঞাত মানুষকে জাতিবর্প- 
নিবিশেষে আবদ্ধ করে ইসলামের অভিযান প্রতিরোধ করেছিলেন, যেমন 

করেছিলেন শ্রীচৈতন্ত তার উদ্ধার বব ধর্মের মানবিক আহ্বানে । ধর্মঠাকুর 
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*ও শ্রীচৈতন্ত প্রধানত পশ্চিমবাংলাকে ইসলাম-মুক্ত করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকরা যেখানে প্রাধান্ত বজায় রেখেছেন সেখানেই মুসলমান পীর ও 
সিদ্ধপুরুষদের আস্তানা করা সহজ হয়েছে দেখ] যায়। রামপুরহাট মহকুমার 

একাধিক অঞ্চলের ইতিহাস থেকে এই কথাই মনে হয়। আরও উল্লেখর্যোগ্য 

হল, এই সব অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের তেমন প্রতিপত্তি নেই। বোঝা যায়, 
প্রতিরোধের প্রাচীর কোনদিক থেকেই শক্ত ছিল না। 

কথাটা আরও পরিষ্কার হবে বনানী বৌদ্ধদের হিন্দুবিদেষের দৃষ্টান্ত দিলে। 
বজযানী বৌদ্ধদের প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষ ছিল এবং মনে হয় এই বিদ্বেষ বৌদ্ধধর্মের 
ভয়াবহ অবনতির যুগেই প্রকট হয়েছিল। এমনভাবে প্রকট হয়েছিল যে, 
হিন্দু দেবদেবীদের বজযানীর! তাদের দেবদেবীর বাহন ও অন্ুচর করতেও কুষ্ঠিত 

হননি। শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর “ভারতীয় বৌদ্ধ মুতিতত্ব ( ইংরেজী 
গ্রন্থ ), “সাধনমালা” (ভূমিকা ) ও নিপ্ন্নযোগাবলী" ( ভূমিকা ) গ্রন্থের মধ্যে 

বজ্রযানীদের এই হিন্দুবিঘেষের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন । তিনি বলেছেন : 
শ1)2 ৬81105591515055 015018520 ৪ £:586 118060 0০0৮/81:05 

0১6 80905 ০06 6176 17311)00 12115101) 2130 ৪. 18156 1)70179021 ০01 

160081109 1080০ 175 2. 19012802106 ৬৪118581789 2000015 01) 00০ 

[17000 5005 11) 0706 910701)21817912 00115 0225 03 006... ,./ 

15152 17001002106 11788565 ৬০1০ ০81566 05 101109৮7215 ০0: 

৬৪]958179 10216 00০ 1011900 £905 ০1০ 16101:25618060 11) 

500156 210 17) 101003165 23 1)01121118060 ১5 13000018156 £০05. 

(58017913170819, ৬০1. 2, 2. 1309-133.) 

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার বজ্রযানী বৌদ্ধদের এই শোঁচনীয় 
পরিণতি হয়েছিল বলে মনে হয়। তার পরেই মুসলমানদের অভিযান আরম্ত 
হয় বাংলাদেশে । মুসলমান পীর ও গাঁজীসাহেবদের পক্ষে তাই এই বৌদ্ধদের 
ধর্মাত্তরিত করা অনেক সহজ হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় এই রকম বৌদ্ধপ্রধান 
কেন্দ্রই কিছু-কিছু মুসলমানপ্রধাঁন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে মনে হুয়। বারাগ্রাম 

তারই একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 
বোখারা সমরকন্দ, বোগদাদ তেহারাণ থেকে বারার মুসলমানদের পূর্ব- 

গুরুষযয়া আসেননি । ছু'একজন পীর ব৷ নিদ্ধপুরুষ আসতে পারেন, কিন্ত 
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তাদের বংশধররাই বারাঁর মুনলমান অধিবাসী নন। লোহাজঙ্গ সাহেব বা 

,বোগদাদের সেয়দশাহ গোলাম আলীর বংশধর সকলে নন। স্থানীয় 
অধিবাঁপীরাই ধর্মাস্তরিত হয়েছিলেন । শোন! যায়, বারায় নাকি একপময় 

ব্রান্ষণের বাম ছিল যথেষ্, কিন্তু এখন বার প্রায় ত্রাহ্মণশূন্ গ্রাম। প্রচুর 
মুসলমান পীরের সমাধি আছে বারাগ্রামে। বীরভূম ও মুণিদাবাদ জেলায় 
বারার মুসলমান সাধুদের অনেক শিষ্য আছেন। বারাঁর বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে 
এগুলি যে যুগবিপ্রবের নিদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই । গ্রামের মধ্যে ঢুকেই 
প্রথমে দেখ! যায় লোহাঁজঙগ পীরের সমাধি এবং তাঁর কাছে আরবী ভাষায় 

“তোগরা” অক্ষরে উৎকীর্ণ বড় একটি শিলালিপি । লোহাজঙ্গ ছাড়াও আরও 

অনেক পীর ও সিদ্ধপুরুষের নাঁম শোন! যায় বারাঁয়, যেমন স্থলতান শাহ, 

হ্যাংটা শাহ, জামাল শাহ, মোখদুম জিলানী, মোখছুম হোঁসেনী, সৈয়দ শাহ, 
মেহের আলি, মহরম আলি, লাঙ্গ শাহ, দড়ব শাহ ইত্যার্দি। এই সব 

মুনলমান ধর্মপ্রচারক বারাগ্রামে এসে বৌদ্ধতান্ত্রিদের সাহচর্য সিদ্ধপুরুষ ও 
ন্যাংটা শাহ হয়েছিলেন কিনা, ভাববার বিষয়। 

আরবী শিলালিপি ও পীর-পয়গম্বরের সমাধির অন্তরালে কিন্তু বারাগ্রামের 
নুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক এতিহা ও এশ্বর্য সমাধিস্থ হয়ে আছে। দেখলে বিস্ময়কর 

মনে হয়। পালযুগের ভাস্বর্ধের এরকম প্রাচুর্য একটি গ্রামের সীমানার মধ্যে 
আর কোথাঁও দেখিনি । পদে পদে এক-একটি নিদর্শনের সামনে স্তস্তিত হয়ে 

ঈাঁড়াতে হয়। মাটির তল! থেকে অধিকাংশ নিদর্শনই গ্রামবাসীদের কোদাঁলির 
মুখে উঠেছে। প্রত্বতত্ববিদ্রা ছু' একবার খোঁজখবর পেয়ে গেছেন এবং 

“ভিজিটিঙে'র নামে কেবল চোখের দেখা দেখে এসেছেন। ১৯২০-২১ সালে 

্রত্বতত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে ( পূর্ব-বিভাগের ) বারাগ্রামের মুতি- 
ভাস্কর্ষের এখর্ধের কথ। উল্লেখ কর! হয়েছে । কিন্তু আজ পর্যস্ত প্রত্বতত্ব- 

বিভাগের কেউ খোস্তা-কোদাল দিয়ে খু'ড়ে দেখেননি, এই গ্রামটির মাটির 

তলায় কি রয়েছে না রয়েছে । গ্রামের লোকরা বলেন, বিশেষ করে ধারা 

খোস্তা-কোদাল নিয়ে কাঁজ করেন, অর্থাৎ চাষী মজজুররা, ষে বারাগ্রামে এরকম 

স্থান খুব কমই আছে যেখানে কোরাল চালালে কিছু পাথর, ইট বা মৃত্তির 
টুকরো ইত্যাদি পাওয়! ন যায়। প্রচুর পাথরের ভাঙা দরজা! ও কানিসের 
টুকরো! (চমৎকার কারুকাজ ও খোদাই কর!) বারার চারিদিকে ছড়িয়ে 
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রয়েছে, গাছতলায়, খোলা মাঠে, পুকুরপাড়ে, পাড়ায় পাড়ায়। মৃতির প্রাচুর্য 
দেখলে সত্যিই স্তক্ভিত হতে হয়। অধিকাংশ মৃততিই অসাবধাঁন কোদালের- 
সাবোলের ঘায়ে ভগ্ন ও বিকৃত। কারও মাথা নেই, কারও হাত নেই, কারও 
প1 নেই, কারও চাঁলচিত্র নেই, কারও বা পাদপীঠ নেই। না থাকলেও, 

চেনবার মতন দেবদেবীর মৃতি বারাগ্রামে এখনও এত প্রচুর পরিমাণে আছে 
ষে, তাই দিয়ে একটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশাল1 গড়ে তোলা যায়। দরিদ্র 
গ্রামবানীর মিউজিয়ম গড়বার সাধ্য নেই। বিলাসী কলেক্টর ও ব্যবসায়ীর 
লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তার উপর | গ্রামবাসীর দারিত্যের সুযোগ নিয়ে সম্তাঁয় 
সেইসব মৃতি তাঁরা কিনে নিয়ে (অনেক ক্ষেত্রে অপহরণ করে ) বিক্রী 

করেছেন। 

/  বারাগ্রামের দেবদেবীর মৃত্তি-বৈচিত্রয এত বেশি যে, হঠাৎ কোন মৃতিবিষ্যা- 
বিশারদের পক্ষেও প্রত্যেক মুত্তির সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। মৃত্তি- 
বৈচিত্রের সামনে প্রথমে বিহ্বল হয়ে ষেতে হয়। মনে হয়, রাঁজমহল 

পাহাড় এখান থেকে বেশি দূরে নয় বলে ভাঙ্করদের উপাদানের অভাব হয়নি 
এবং মনের আনন্দে তাঁরা পুঁথি দেখে মৃত্তি নির্মাণ করেছেন। তার উপর 
এই অঞ্চলের বস্বধানী বৌদ্ধদের দেবদেবীর বৈচিত্র্য-বিলাস তাঁদের প্রেরণায় 
ইন্ধন জুগিয়েছিল খুব বেশি। বারাগ্রামে দেবদেবীর মৃতি ঘা পাওয়া গেছে 
তার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর সংখা কম নয়, কিন্তু বৌদ্ধ দেবদেবীর সংখ্যা 
বেশি মনে হয় এবং তার গুরুত্বও বেশি। মৃতিগুলি বস্রধানী বৌছদের | বস্তসনে 
উপবিষ্ট বুদ্ধমৃতি একাধিক পাঁওয়! গেছে বারায়। বজ্রধান হল কালচক্রঘান 

ও সহজযানের মতন বৌদ্ধ তন্ত্ানের শাখা বিশেষ। সাধারণভাবে একে 
তন্ত্রযান বা বৌদ্ধতান্ত্রিক বল! যেতে পারে । বজ্তযানীদের মৃতি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে 
বিনয়তোষবাবু বলেছেন £ 

শ006 30001)156 791708601) 11) 21) 21200196010 13 &. 

0:090006 ০0£ 0০ ৬৪211959178 5০1)001 71)101) 17056 0:009015 

00901 163 0118118) 100 4১881062817 602 60010 ০০20আে, 

(19001029505210911 £ 11100, 7, 15). 

১ তম্বধান-বজ্ধযানাদির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে অবশ্য । সপ্তম শতকের 

মাঝামাঝি ইউয়ান চোয়াও ষখন নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শীলভদ্রের কাছে 



বীরভূম - বারাগ্রাম ১৭১ 

যোঁগাচার-দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন তখনও সেখানে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন না। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে নালন্দা, 
বিক্রমশীল। প্রভৃতি বি্যায়তনের বৌদ্ধ আচার্ধদের হাতে যে বোছ্ছদর্শন নতুন 
'্ধপ নিয়ে সমস্ত পূর্ব-ভারত ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করল, তা এক অভিনব 
বৌদ্ধদর্শন এবং তাকেই তত্ত্যান বলা যায়। মনে হয়, বীরভূমের উত্তর প্রান্তের 
এই সব অঞ্চলে ( পাইকোড়, বারা, ভত্রপুর, আকালীপুর, তারাপুর ) অষ্টম- 

নবম শতক থেকে তত্ত্রযাঁনী বৌদ্ধমতের প্রসার হতে থাকে এবং দশম-একাদশ- 
দ্বাদশ শতাবীতে তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। খুষ্টীয় দশম থেকে ঘাদশ শতকের 

মধ্যেই অধিকাংশ বৌদ্বতান্ত্রিক দেবদেবীর মুতি ( পাইকোড় ও বারা গ্রামের ) 
নিশ্সিত হয়েছে বলে মনে হয়। কয়েকটি বৌদ্ধ দেবদেবীর পরিচয় থেকে তার 
প্রমাণ পাওয়! ঘাবে। 

বারাগ্রামে “ভুবনেশ্বরী” নামে এক সিংহাঁসীনা দেবীমূতি পৃজিত হন।। 
মৃত্তিটকে কেউ বলেছেন “ভুবনেশ্বরী-গৌনী* মৃতি, কেউ বলেছেন “পিংহনাদ- 

লোকেশ্বর” মুর্তি, কেউ বলেছেন ঞ্জুবর মৃত্তি” কেউ প্রজ্ঞাপারমিতা ৷ 
বিশেষজ্ঞদের মতাঁমত অজ্জদের মনে কি বিভ্রান্তির স্থপ্টি করতে পারে, এটি তার 

একটি দৃষ্টাস্ত। প্রত্বতত্ববিভাগের রিপোর্টে (পূর্ব বিভাগ, ১৯২০-২১) গ্রাম- 
বাসীর! যে 'ভুবনেশ্বরী” এই ভুল নামে পূজা করেন, তাও উল্লেখ করা হয়েছে । 

সিংহনাদ লোকেশ্বর” অথবা মুগ” মৃতি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা 
২৭) এবং ডক্টর ভট্রাচার্ধ ভার বৌদ্ধ মুতিতত্বের গ্রন্থে 00019 7001245 

[5013067811)5, চ. 25) এই পরিচয়ও ভুল বলেছেন । “সাঁধনমালা"র ধ্যানের 

সঙ্গে মিলিয়ে তিনি এই কথিত 'ভুবনেশ্বরীকে বলেছেন বৌদ্ধ “মঞ্জুবর'। 
ধ্যানটি এই £ 

“******তপ্তকাঞ্চনাতম্ পঞ্চবীরকুমারম্ ধর্মচত্রমুদ্রাসমাযুক্তম্ প্রজ্ঞাপার- 

মিতান্থিতনীলোৎ্পলধারীণম্ সিংহস্থম্ ললিতাক্ষেপম্ সর্বালফ্কারভূষিতম্... 

মঞ্তুবর হুম ।” 

ধ্যানের সঙ্গে ভূবনেশ্বরীমৃতির মিল আছে-_ ধর্মচক্রমুদ্রা, নীলোৎপলের উপর 

প্রজ্ঞাপারমিতাঁ, সিংহাঁসীনা, ললিতভঙ্গি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ঠিকই আছে, কিন্ত 

মুতিটি দেবমৃততি নয়, দেবীমৃতি । বিনয়তোষবাবু বলেছেন-_ 

1 পা) 1106 8016 :85 00 002 560৫6 002 11£016. 10152 



৯৭২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

6610816 110016, ৬০ ৯1111785500 00067: 21010109055 00812 

10 10670 036 170886 25 0080 ০01 0180109081810109, (0010, 

1, 25 00), 

তাই যদি হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বারাগ্রামের 'ভূবনেশ্বরী। 
হুলেন বৌদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতা। এ-মৃত্ি খুব বেশি নেই বাংলাদেশে । 

বারাগ্রামে আরও একটি বিচিত্র দেবীমৃতি আছে, ছুঃখের বিষয়, মৃতিটির 
কোন হাঁতই অটুট নেই, সব ভাঙা। স্থতরাং কোন্ হাতে কি ছিল জানার 
উপায় নেই। চতুমু্খ দেবীমৃতি, তিনটি মুখ সামনে, একটি পিছনে। 
পম্মের উপর বজ্রাসনে উপবিষ্ট। মাথার মুকুটটির চৈত্যের মতন গড়ন। 
এই লক্ষণগ্লি দেখে মনে হয়, মুর্তিটি কোন বৌদ্ধ দেবীমুর্তি। কেউ এই 
মৃতিটির কোন পরিচয় দেননি। প্রত্বতত্ববিভাগের উক্ত রিপোর্টে বোধ হয় 

এই মৃতিটিকেই 'উষ্তীষবিজয়া” বল! হয়েছে। কিন্তু 'সাধনমালার ধ্যানের সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখলে মনে হয় মৃ্তিটি “মহাগ্রতিসরা'র মৃতি। ধ্যান এই ঃ 

“মহাপ্রতিসরা গৌরবর্ণা দ্বিরষ্টবর্যারৃতিঃ চৈত্যালক্কতামূর্ধা হুর্ধমগ্ডলালীটা 
বন্্রপর্বক্ষিনী ত্রিনেত্রা অষ্টভূজ! চতুমুথা চলৎকুণ্ডলশোভিতা৷ হারনৃপুরভূষিতা 
কনককেয়ুরমগ্ডিতমেখল! সর্বালঙ্কারধাঁরিণী। তস্যা ভগবত্যাঃ প্রথমমুখং গৌরং 
দক্ষিণ কৃষ্ণং পৃষ্ঠে পীতং বামে রক্তং। দক্ষিণ প্রথমডূজে চক্রং দ্বিতীয়ে বজ্রং 

তৃতীয়ে শর; চতুর্ধে খডগাঃ। বামপ্রথম ভূজে বজ্জপাঁশঃ দ্িতীয়ে ত্রিশূলঃ তৃতীয়ে 
ধন; চতুর্থে পরশু । বোধিবৃক্ষোপশৌভিতা"*'* 

যদিও হাতে কি ছিল জানার উপায় নেই, তবু এই ধ্যানের সঙ্গে বারার 

এই মুত্তির এত মিল আছে যে মৃতিটি মহাপ্রতিসরামূতি মনে হয়। তন্ত্রযানী 
বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে মহাগ্রতিসরা অন্যতম ও প্রধান। চতুমুখিবিশিষ্ট মহা- 
প্রতিসরা মৃতি বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল। 

এছাড়াও বারাগ্রামে আরও অনেক বৌদ্ধ দেবদেবীর মৃত্তি আছে। ধ্যানের 
সঙ্গে মৃতি মিলিয়ে ছু'একটির পরিচয় ঠিক করতে পারিনি। ভগ্রমূতির 
কয়েকটি বিতিন্ন তারামৃতি বলে মনে হয়। এইসব মৃত্তি থেকে এইটুকু 
নিঃসন্দেহে বল! যায় যে, বারাগ্রাম পালযুগে বৌদ্ধতত্ত্ানের একটি অন্যতম 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। 



তারাগীঠ 
ধদিও পথ অত্যন্ত ছুর্গম, তবু তারাপীঠে যেতেই হুল। বীরভূমের উত্তর-পূর্ব 

সীমান্ত পাইকোড় নলহাটি, ভত্রপুর আকালীপুর, বারাগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের 
ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুতস্ত্রের স্রোত ক্রমেই ষেন তারাপীঠের দ্দিকে প্রবাহিত 
হয়েছে। আজও পথ ষে-রকম দুর্গম তাতে মনে হয় “বামাক্ষ্যাপা'র যুগে এ-পথ 
না জানি কিছিল! আর তারও আগে, সেই জনশ্রুতির বশিষ্টের যুগে, এ-পথ 

. অতিকায় দানব ছাড়া মানবের গম্য ছিল বলে মনে হয় না। এ-হেন পথে 

কেবল তত্ত্মার্গের নিবিকার সাধকরাই চলাফেরা করতে পারেন। মাটির 
পৃথিবীর নশ্বর মাঁচ্ষ ধাঁ তাঁদের কাছে তাঁরাপীঠের পথ স্থগম নয়। 

অবশেষে তারাপীঠে পৌছলাম। দুর থেকে তারাদেবীর মন্দিরের শিখরটি 
দেখা যায়। আধুনিককালে তৈরি চাঁরচালা বাংল! মন্দির, অনেক ভাঙাগড়ার 
পর তৈরি হয়েছে । পাশেই দ্বারক! নদীর কোলে শ্বশান। আজও অসংখ্য 
শব মাটির তলায় পুতে রাখ! হয়, দাহ কর। হয় না। শৃগাল-শকুনির লীলাক্ষেত্র 
এবং তান্ত্রিক সাধকের । পীঠের সীমানার মধ্যে চারিদিকে ছড়ানে! পর্ণকুটির, 

আর কিছু আশ্রম। কোন তান্ত্রিক সাধক এখন আর তারাপীঠে নেই, পাগার! 
বলেন। প্রসিদ্ধ সাধক “বামাক্ষ্যাপা'র ভক্ত অনেকে আছেন, যাঁধাবর সাধুদের 
কয়েকটি সাময়িক আস্তানা নীড়ের মতন গড়ে ওঠে, আবার হয়ত তেঙে যায়। 

পথের ধারে জঙ্গলের মধ্যে, যাবার পথে, তারাপীঠের কোলে এইরকম কয়েকটি 

সাধুর আম দেখলাম । যা দেখলাম বর্ণনা করা যায়না ! অবর্ণনীয় 
বীভৎসতা! আগাগোড়া নরমুণ্ড ও কঙ্কাল দিয়ে তৈরি কুটিরে সাধুর! বাস 

করেন। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য ! মাটির দেয়ালে অজন্র নরমুণ্ড গাথা । দরজায় 
নরমুণ্ড, সামনের প্রাঙ্গণে বৃত্তীকারে আলপনার মতন মুণ্ড বসানো । ঢুকেই 

থমকে দীড়াতে হয় এবং দ্বিপ্রহরের খররৌত্রে কয়েকজন সঙ্গীসহ না দেখলে 
আতকে ওঠার সম্ভাবনা । সায়াহের বা অন্ধকাঁর মধ)রাত্রের কথা কল্পনা ন 
করাই ভাল। ছু'তিনজন সাধুকে দেখলাম, ডাক দিতে এ-কোণ সে-কোণ 
থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্ত নির্বাক, একটি কথাও বললেন না। কেবল মুখের 
দিকে রক্তচক্ষু বিস্কারিত করে একটৃষ্টে চেয়ে রইলেন। চক্ষু দেখে এবং চলার, 
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ল/য়মান ভঙ্গি দেখে বোঝ। যায়, পঞ্চ 'ম'কারের একটিতে আচ্ছন্ন হয়ে 
আছেন। 

এর] কেউ তারাঁপীঠের উত্তরসাধক তো ননই, তান্ত্রিক সাধকও নন। 
একথ৷ পাগারা জোর দিয়ে বললেন এবং বোঝাতে চাইলেন যে, তারাপীঠে এসে 
কপাল কঙ্কাল নিয়ে কাঁরণপানাদি করলেই তান্ত্রিক সাধক হুওয়া যায়, এরকম 

ভ্রান্তধারণা নিয়ে অনেকে এখানে আসেন এবং নিন্দনীয় আচরণ করেন। শেষ 

জীবনে বামাক্ষ্যাপার সঙ্গী হয়ে সেবাশুশষ! করেছেন, এরকম ছু'একজন এখনও 

ধারা তারাপীঠে আছেন তাঁরাও তাই বললেন। 

বামাক্ষ্যাপ! সম্বন্ধে অনেক কাহিনী, অনেক কিংবাস্তী প্রচলিত আছে। 

শুধু তারাপীঠে বা বীরভূমে নয়, বাংলার সর্বত্র সাধক বামাক্ষ্যাপার নাম সর্বজন 
পরিচিত। যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে 
তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী লিখেছেন। তাঁরাগীঠের কাছে আটলা গ্রামে 

বামাচরণ জন্মেছিলেন। তারপর কিভাবে তিনি তারাপীঠে এসে তারার 
উপাসনায় আত্মহারা হয়ে গেলেন, সে-কাহিনীর পুমরাবৃত্ির প্রয়োজন নেই। 

অনেকেই তা জানেন । 

তন্বসাধনায় ও তন্ত্রসাহিত্যে বাঙালী সাধকদের একটা বিশেষ দান আছে। 

তান্ত্রিক নিবন্ধের মধ্যে ব্রঙ্গানন্দ গিরির “তারারহস্ত* ও 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী?, 

পূর্ণানন্দ গিরির শ্রীততচিস্তামণি, 'শাক্তত্রম' ও -্ঠামারহস্ত* গোঁড়ীয় 
শঙ্করাচার্ধের “তারারহস্য-বৃতিকা” জগদানন্দ মিশ্রের “কৌলার্চন-দীপিকা» 
সর্বানন্দের 'সর্বোল্লানতন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের “তত্ত্রত্ব* কষ্ণানন্দ আগম- 

বাগীশের “তন্ত্রপার', কষ্ণানন্দের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাম়তোষণ বি্ালঙ্কার ও প্রাণরুষণ 
বিশ্বাসের 'গ্রাণতোষণীতন্ত্ ইত্যাদি পণ্ডিতমহলে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গৃহীত। 
মঙ্গলকাবোর রচয়িতা মুকুন্দরাম, বিজয় গুপ্ত, ভারতচন্দর প্রমুখ বাঙালী কবিও 

তান্ত্রিক দেবদেবী ও পীঠস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তাদের কাব্যে। 
হালিশহরের নাধক রামপ্রসাদ, বর্ধমানের সাধক কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক- 

কবিদের গান আজও বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গান। অনেক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক 

সাধকও জন্সেছেন বাংলাদেশে । তাদের মধ্যে রাঢ়দেশের ব্রদ্জানন্দ, ময়মনলিংহের 

পুর্ণানন্দ গিরি, ত্রিপুরার মেহার কালীবাড়ির সর্বানন্দ ঠাকুর, ঢাঁকার মিতরার 
রাঘবানন্দ, দক্ষিণেশ্বরের রামকঞ্চ পরমহংস ও তার গুরু সাধিকা ভৈরবী 
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যোগেশ্বরী, নাটোরের মহারাজ! রামকৃষ্ণ, ঢাকা-রমনার বরহ্ধাগুগিরি, বীরভূম- 
তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ সাধকদের নাম সর্জনবিদিত। বাংলার তান্ত্রিক 
সাধনার এই এঁতিহাসিক ধারার শেষ বিকাশ যে-কয়েক স্থানে হয়েছিল তার 

মধ্যে 'তারাপীঠ' অন্ততম। উনবিংশ ও বিংশ শতাবীতে বাংলার তান্ত্রিক 

সাধকদের শেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন বৌধ হয় বামাক্ষ্যাপা। 

এইবার “তারাপীঠের” ইতিহাসের কথা বলি। তারাদেবীর উপাসমার 

ইতিহানের সঙ্গে নিশ্চয় তারাপীঠের ইতিহানও জড়িত। তারার নামেই 

তারাপীঠ। তারাপীঠের অনতিদূরে তারাপুর গ্রামও তাঁরা নাম জড়িত। 
“তারা”, “তারা, ষে কেবল বামাক্ষ্যাপারই মুখের বুলি ছিল ত! নয়। বাংলাদেশে 
এমন কেউ আছেন কি না জানি না, যিনি একবারও ঘটনাচক্রে অবলীলাক্রমে 

“তারা” নাম উচ্চারণ করেননি । “তারা” নামের লোকপ্রিয়তা বোধ হয় সমস্ত 

দেবদেবীকে ছাড়িয়ে যায়, এমন কি দুর্গা, কালী পধস্ত। তা! ছাড়া, ছুর্গা কালী, 
চণ্তী চামুণ্ডা, বই “তারা, ছাড়া কি? ফে-গ্রামে তারাপীঠ, তার নামই তো 
চণ্ডীপুর। রামপ্রসাদ,গ্কমলাকান্ত, বামদেব প্রভৃতি সাঁধক-কবির কণ্ঠে “তীরা' 

নাম যেমনভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছে, এমন আর কোন নাম হয়নি। 
উচ্চারণের সাবলীলতার দিক থেকে অন্য নামের কোথায় বাঁধা আছে যেন। 
“মা” ও তার সঙ্গে তারা” বাংলার শ্টামাসঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে লোককে ধ্বনিত 

হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সহজে। সেই তীরার নামে তারাপীঠ, তারাঁপুর। তারা 
সাধনায় সাধকরা এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে অনেকে তারাপীঠকে 

“সিদ্ধপীঠ বলেন। প্রাচীন তত্ত্রগ্রন্থে 'মহাপীঠ”, এমন কি 'উপগীঠ' বলেও 

তারাপীঠের নাম পাওয়! যাঁয় না। আগমবাগীশের গ্রন্থে না, এমন কি 

ভারতচন্দ্রের পীঠমালার তালিকাতেও না। “শিবচরিতঃ গ্রন্থে তারাপীঠকে 

'মহাগীঠ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সতীর নেত্রাংশ-তারা 
এখানে পড়েছিল বলে নাম তারাপীঠ । তারাপীঠের দেবী “তারিণী” এবং 

তৈরব উন্মত্ত ।১ কিন্ত শিবচরিত' প্রাচীন গ্রন্থ নয়। হ্থতরাং শিবচরিতের 

সাক্ষী থেকে তারাগীঠের ইতিহাস জানার উপায় নেই। একমাত্র ভরসা 
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হলেন “তারা"। কিন্ত তার আগে তারাগীঠের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি 

কিংবদস্তীর কথ! বলি। 

ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ তারামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, কামাখ্যা প্রভৃতি বহু স্থানে 

কঠোর তপস্তা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি । ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিণি 
বুদ্ধের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাকে এইস্থানে ( তারাপীঠে ) 

উগ্রতারার সাধনা করতে বলেন। বুদ্ধের আদেশে বশিষ্ঠ উগ্রতারার সাধনা 
আরম্ভ করেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তারাপীঠের সকলের বিশ্বাস, 

বশিষ্ঠ এইখানেই তারা-সাঁধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারাপীঠের একটি 

কুণ্তকে বশিষ্ঠকুণ্ড বলা হয় এবং লোকের বিশ্বাম এই কুণ্ডে ন্নান করলে 
মৃতবৎস| নারী সম্তান লাভ করেন। বশিষ্টের সাধনার স্থানও নির্দিষ্ট আছে 

তারাপীঠে। 

তারাগীঠের এই বুদ্ধ-বশিষ্ঠ কাহিনীটি সন্গ্রস্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। 
'রুদ্রযামলের* মতন বিখ্যাত অন্তগ্রন্থেও এই কাহিনীটি স্থান পেয়েছে দেখা 
যায়। ব্রহ্মার আদেশে বশিষ্ঠ চীনদেশে বা মহাঁচীনে গিয়েছিলেন, তারা- 
সাধনার আচার শিক্ষা করতে, কারণ তন্ত্রমতে চীনাচারই হল তারা উপাসনার 

শ্রেষ্ঠ আচার। “চীনাচার+ সম্বন্ধে অনেক অত্গ্রন্থে প্রশংসা কর! হয়েছে। 

'নীলতন্ত্র, “তারারহস্ত-বৃত্তিকা' “কুদ্রষামল' “শিবশক্তি-সঙ্গমতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে 

চীনাচারক্রমকে তারা-সাধনার শ্রেষ্ঠ ক্রম ব। পদ্ধতি বলা হয়েছে। বশিষ্ঠ সেই 
জন্যই চীনদেশে গিয়েছিলেন : 

ততো! গত্বা মহাটীনদেশে জানময়ী মুনি: 

দদর্শ হিমবত -পার্খে সাধকেশ্বরসেবিতে। 

বশিষ্টের এই চীনদেশে ও কামাখ্যায় গিয়ে তারাসাধনায় ব্যর্থ হওয়ার 
কাহিনী তারাপীঠে প্রচলিত আছে। মুল কাহিনীটি বশিষ্ঠের তন্্রসাধন, 
বিশেষ করে তারার সাধন-পদ্ধতি শিক্ষার কাহিনী । তন্ত্রমতে দেখা যায়, 

তারার সাধনপদ্ধতির মধ্যে চীনাচারই শ্রেষ্ঠ এবং বশিষ্ঠ সেই চীনাচার শিক্ষা 

করতেই চীনদেশে গিয়েছিলেন। 

কাহিনীর অন্তরালে একটি বিরাট এঁতিহাপিক সত্য আত্মগোপন করে 

আঁছে। তারার সঙ্গে চীনদেশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তারা-সাধনার উৎপত্তি 
হয়েছিল চীনদেশে, পরিষ্কার বোঝা যায়। চীনদেশ কোথায়? বর্তমান 
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চীনদেশ, না মঙ্গোল-জাতীয় লোকের অন্ত কোন দেশ--ঘেমন নেপাল, ভুটান, 
' তিব্বত। তারাতন্ত্রে “হিমবতপার্খে' বলে চীনদেশের ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

অর্থাৎ নেপাল-ভূটান-তিব্বত অঞ্চল। এই অঞ্চলেই তারা-সাধনার উৎপত্তি 
হয়েছে মনে হয়। ভৰীর হীরানন্দ শাস্ধ্ী তার 'তারা-সাধনার” উৎপত্তি শীর্ষক 
একটি মূল্যবান নিবন্ধে বলেছেন : 

[:2£91:01)8 09০ 018০2 0£ 0101811) 01818. 01 প919-5/0151)109, 

[200৫ 01015109128 0050 ৮৮০ 51801019006 10901 00৮/2105 016 

[0009-11960017 0০010211900 01 [10018171156 0091 ৪109 00701 

125101. (4৯101586091951028] 901ড525 112100017, ০. 20; [16 

01151172100 01010 0£7218, ৮,115) 

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্ধ ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মত সমর্থন করেন। 
ডক্টর বাগচী 'সম্মোহতন্ত্রের পুথি থেকে নীলোগ্রতারা বা নীলসরস্বতীর 

উৎপত্তির কাহিনী উদ্ধৃত করে বলেছেন যে,_-“চোলনামঃ মহাহদঃ ইত্যাদি 

উক্তির “চোল' কথার সঙ্গে হদ অর্থে মঙ্গোলিয়ান “কোল' “কুল' কথার সম্পর্ক 

দেখে মনে হয় কোন মঙ্গোল অঞ্চল থেকেই তারাদেবীর উৎপত্তি হয়েছে ।১ 

এইবার দেখ! যাঁক, মূলত “তারা কাঁদের উপাস্য দেবী ছিলেন, হিন্দুদের 

না বৌদ্ধদের? বৌদ্ধ 'সাধনমালা"র মহাচীনতারার ছুটি সাধন আছে। একটি 
ধ্যানে এই বূপকল্পনা কর৷ হয়েছে £ 

প্রত্যালীড়পদাম্ ঘোরাম্ মুগ্ডমালাপ্রলম্বিতাম্। 
খর্বলম্বোদরাম্ ভীমাঁম্ নীলনীরজরাজিতম্॥ 
্রস্বকৈকমুখাম্ দিব্যাম্ ঘোরা ট্রহাসভাস্থরাম্। 
প্রহ্টাম্ শরারূঢ়াম্ নাগষ্টকবিভূষিতাম্॥-_ইত্যাদি। 

'সাধনমালা"য় মহাচীনতারাঁর এই ধ্যানের সঙ্গে “তন্ত্রসার' গ্রন্থের তারার 

ধ্যান মিলিয়ে দেখ! যেতে পারে । তন্ত্রসারের ধ্যান এই £ 

প্রত্যালীড়পদাম্ ঘোরাম্ মুণগ্ডমাঁলাবিভূষিতাম্। 

খর্বাম্ লক্বোদরীম্ ভীমাম্ ব্যাপ্রচর্মাবৃতাম্ কটো ॥ 

নবযৌবনসম্পন্নাম্ পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্। 
চতুভূর্জাম্ লোৌলজিহ্বাম্ মহাভীমাম্ বরপ্রদাম্।_ইত্যাদি। 

0 858০5 :9050165 17 (155 1:85/0585, ৮6 [5 9, 44. 
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১৭৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ছুটি ধ্যানের আশ্চর্য মিল আছে। সাধনমালার ধ্যানের ভাষাগত ভুল- 

ভ্রান্তি তন্বনারের ধ্যানে সংশোধন করে নতুন দুচারটি লাইন ষেগ করা হয়েছে 

মাত্র। এছাড়া বৌদ্ধ মহাচীনতাঁরা ও হিন্দু তারার ধ্যানের মধ্যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নেই। শ্রীবিনয়তোষ ভট্রাচার্য তাই বলেছেন যে, বৌন্ধ তান্রিকর্দের 
মহাচীনতার! ও উগ্রতারাই হিন্দু তাগ্রিকদের তারায় পরিণত হয়েছেন £ 

[1015 0686258 011191)9011)86217 01 096 13000191505 1)45 

০০62 10000910019050 05 00০ [7107005 119 01061 [02120176017 81061 

000০ 15810)6 0670818 270 0০ 180661০0000 1861 ৪10017£ 011 

061) 70917251059 £০90065365. (1176 11011) 13100017150 [0010- 

£901)5 £ 0019. 6, 12. 76-78), 

সাধনমালার ভূমিকাতেও ( দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৩৫-১৩৮) ডক্টর ভট্টাচার্য 

তন্ত্রারের তারা-ধ্যানের বিস্তৃত আলোঁচন। করে বলেছেন যে, “পিঙ্গোগ্রেকজটাং 
ও 'অক্ষোত্যদেবীমূর্ধণ্য” প্রভৃতি বর্ণনা থেকে “একজটা” ও_“অক্ষোত্য' সম্বন্ধে যে 
হদিশ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তারা “একজটা” এবং তার মাথায় 

অক্ষোভ্য মৃতি। হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে অক্ষোভ্য বা একজটার কোন অস্তিত্ব 
নেই। বৌদ্বর্দের “একজটা নামে এক দেবী আছেন, তিনি উগ্রতারা, 
মহাচীনতারা ইত্যাদি নামেও খ্যাত। ডক্টর বাগচী বলেছেন যে, “অক্ষোভ্য 

দেবীমুরধণয” কথা থেকে তারার বৌদ্ধ উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 
তাহলে তারা-মাধনা সম্বন্ধে এইটুকু জানা গেল যে, তার৷ বৌদ্-তান্ত্রিক দেবী 
এবং বৌদ্ধতত্ত্র থেকে তারা হিন্দুতস্ত্রেরে আরাধ্যাদেবী হয়েছেন। এই তারা- 
সাধনার উৎপত্তি হয়েছে ভোটদেশে, তিব্বত-নেপাল অঞ্চলে । বাঙালীর 

সংস্কৃতিতে এটি একটি বিশিষ্ট 'মঙ্গোলয়েড ট্রেট” বা মঙ্গোল উপাদান। 

এখন প্রশ্ন হল, কোন্ সময় তারাসাধনার উৎপত্তি হয়েছে এবং তারাপীঠেই 

বা কখন হয়েছে? “আর্ধনাগা্জুনপাদৈর্ভোটেযু উদ্ধ'তম্”__আর্য নাগার্ুন 
ভোটদেশ থেকে এই তারা-সাধনার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। নাগার্জনের কাঁল 

আহ্মানিক সপ্তম শতাবী। এই ধম শতাবেই হর্যবর্ধ ও কামরূপের 

ভাস্কববর্মণ বাংলার শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ 

নিয়ে এই সময় তিব্বতের রাজা শ্রঙ-সন-গ্যাম্পো ভারতে (বিহার পর্ধস্ত ) 

অভিষান করেন এবং আসাম ও নেপাল দখল করেন। তিব্বত ও আদামের 



বীরডুম * ভারাগীঠ ১৭৯ 

সঙ্গে এই সপ্তম শতাব্বেই বাংলার ( গৌড়-রাছের ) মাংস্কৃতিক মংঘাত হয় এবং 
মেই সংঘাতের ফলেই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান নবজীবন লাভ করে। এই 
সময়ই বৌদ্ধতন্ত্ের গোড়াপত্বন হয় বলে মনে হয়, বিশেষ করে তারা- 

মাধনার। তারপর অরাজকতার শেষে পালযুগের শৃঙ্খল! ও সমৃদ্ধির মধো 

ূর্ণবিকাশ হয় বৌদ্ধতন্ত্রে এবং মনে হয় তারা-সাধনারও। যে-অঞ্চলে 
বৌদ্ধতন্তের বিকাশ হয় তার মধ্যে বীরভূমের এই অঞ্চল অন্যতম--উত্তর-পৃব- 
অঞ্চল। চণ্ডীপুর-তারাপুর ও তারাপীঠ এই অঞ্চনের সীমানার মধ্যেই 
অবস্থিত। তারা-সাধনার অন্যতম কেন্্র এই অঞ্চল হয়ত সপ্তম-অম খৃষ্টাৰ 
থেকেই ছিল। পরে হিন্ৃতন্ত্ের তারামাধনার যুগে মিদ্ধ নাগাঞ্জুনের ভোটদেশ 

থেকে তারামাধন! পুনরুদ্ধারের কাহিনী বর্জন করে বশিষ্ঠের কাহিনী যোগ 
করা হয়েছে। মূল কাহিনীর কাঠামো ঠিক আছে। কেবল নাগার্জুনই বোধ 
হয় বখিষ্ঠ হয়েছেন। এঁতিহাপসিক কাহিনী রূপাষ্ঠরিত হয়ে ইতিহাসে এই 
'ভাবেই কিংবাস্তীর উৎপত্তি হয়। 



বীরভূমের ধর্মপুজা 
“৬107 006 00805101515 000911)64 000 0015 01006, [:000100615 
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প্রায় অর্শিতাবী ধরে শাস্ত্রী মহাশয়ের সময় থেকে, বা'লাদেশে ধর্মঠাকুর 
সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে । একসময় ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে শাশ্ী মহাশয়ের 40£5- 
০০৮০৫ ০06 [45106  900010157) 17 3210789] নিবন্ধ বাংলাদেশের 

এঁতিহানিক ও অনুসন্ধানী মহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছিল। পরব্র্তীঁ- 

কালে একাধিক অন্সন্ধানীর দৃষ্টি, প্রধানত তারই জন্য, অবহেলিত ধর্মঠাকুরের 
দিকে আকষ্ট হয়েছে। গভীর এতিহাসিক অস্ত্ূ্টি ও কল্পনাশক্তি নিয়ে 
বাংলাদেশে যে ছু'একজন সন্ধানী জন্মেছেন, তাদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
অন্ততম। ধর্মঠাকুরের উৎসবের মধ্যে তিনি যে বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানের চিহ্ন 
পেয়েছিলেন, আজকের অন্রসন্ধানের ফলে হয়ত তার মধ্যে আরও প্রাচীনতর 

লোকাচারের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য আমাদের তার 
কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। শাস্ত্রী মহাশয় এমন কথা বলেননি যে, সমস্ত 

অন্থসন্ধান তিনি করে ফেলেছেন। তে কথ তার উদ্ধত করেছি তার গোড়াতেই 

তিনি বলেছেন_-”"৬/10) 0116 10965101515 00081060 01১6০ 015 (106৮7 

অর্থাৎ মেই সময় পর্যস্ত সংগৃহীত উপাদান থেকে তার যা মনে হয়েছে তাই 
তিনি বলেছেন। 

পরবর্তাকালের অস্ুসন্ধানীর। ধর্মপূজ৷ প্রসঙ্গে অনেক নতুন কথা বলেছেন 
এবং নতুন আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্ত আজ পর্যন্ত 
এ-বিষয়ে বিস্তারিত অন্গু্ধান করে কেউ আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
সমন্তার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ 



বীরভূমের ধর্মপূজ। ১৮১ 

বিতর্ক হয়েছে যথেষ্ট। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ছাঁড়া৷ কেবল অধীত বিদ্যার জোরে 

এ-সমস্তার মীমাংসা কর! সম্ভবপর নয়। ছু'একস্থানের উৎসবের বিবরণ 

লিপিবদ্ধ করাও যথেষ্ট নয়। সর্বপ্রথম, অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন, ধর্মঠাকুরের 

উৎসব কোন্খাঁন থেকে কতদূর পথন্ত প্রচলিত (01501980102) 1 উৎসবের 

পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদি সবিস্তারে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তারপর তার 

উৎপত্তি (01181), বিকাশ ও বিস্তার (09166051077) সম্বন্ধে ধারণ। হওয়া 

সম্ভবপর । এ-কাজ এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। করতে হলে বীরভূম, বর্ধমান, 

বাঁকুড়া, হুগলী-হাঁওড়া, মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার ধর্মোসবের 

প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়, কারণ প্রধানত বাংলাদেশের এই অঞ্চলেই 

(কিছুটা মুখিদাবাদে ও) ধর্মঠাকুরের উৎসব প্রচলিত। তার মধ্যেও এমন 
অঞ্চল সঠিকভাবে নির্দেশ কর যাঁয় যেখানে ধর্মোংসব অন্ততম প্রধান 
লোকোৎমব এবং যার বাইরে ক্রমেই তার প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে পরে একেবারে 
লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে এএ দেখা যায়, ধর্মপূজ৷ ও 

উৎসব কিভাবে ভিন্ন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে । এই সব তথ্য বিস্তারিত- 

ভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করলে, তবে ধর্মপূজার প্রকাতি-বিচার করা সম্ভবপর। 

বীরভূম, বীকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার ধর্মপূজ। সম্পর্কে আমি 

পৃথকভাবে আলোচনা! করব, আলোচনাগ্রসঙ্গে প্রত্যেক জেলায় এই উৎসবের 
পদ্ধতির বৈচিত্রা ও বিশেষত্বের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার প্রাথমিক 

উদ্দেশ্ত। জেলার বিবরণ শেষ হলে, ধর্মোৎসবের এতিহাসিক ও লাংস্কাতিক 

রূপ পরিষ্কার ধর! পড়বে, অন্তত বিচার কর! সম্ভব হবে। বাকুড়া ময়না- 

পুরের কথা আগে বলেছি। এবার বীরভূমের ধর্মপৃূজার কথা বলব। 

প্রথমে বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ীর কথ! বলি। নিউড়ী 

শহরের মধ্যে অন্তান্ত অনেক দেবতার মন্দির আছে । তার মধ্যে ধর্মরাজের 

একটি সাধারণ প্রাচীন মন্দির আছে যার গুরুত্ব উৎসবের দিক থেকে অসাধারণ । 

আজ পর্যন্ত সিউড়ী শহরের সবচেয়ে জমকালে! উত্সব, এই ধর্মোৎসব | মিউড়ীর 

ধর্মঠাকুর মাঁলিপাড়৷ বা মালাকর পাড়ায় 'প্রতিষ্ঠিত। একাধিক কিংবদন্তী 

আছে এই ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে। প্রায় একখ সওয়াশ বছর আগেকার কথা । তখন 

ত্রিলোক্যনাথ মুখোঁপাধ্য।য় সিউড়ীর অন্যতম উকিল ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি 
ছিলেন। সেই সময় সেহাড়াপাড়ায় ধর্মপূজ! হত এবং পৃজ! উপলক্ষ্যে কোন- 
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কারণে একবার গণ্ডগোল হয়। ভ্রেলোকানাথের উদ্যোগে তখন সিউড়ীতে 
ধর্মপূজার ব্যবস্থা হয়। কোন মুদিখানা থেকে একটি সের পাঁচেক ওজনের 
পাথর নিয়ে জলে চুবিয়ে তেলসি'ছুর দিয়ে, ঢাক-ঢোঁল বাঁজিয়ে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। পুজার জন্য প্রেলোক্যবাঁবু একটি টাকা দেন। চার আনায় একটি 
পাঠা এবং বারো আনায় পৃজার অন্যান্য খরচ তখন ্বচ্ছন্দে কুলিয়ে ষেত। 
আজও ধর্মপৃজার পুণ্যার দিনে মুখোপাধ্যায় বংশের কাছ থেকে সর্বপ্রথম একটি 
টাকা নেবার প্রথা প্রচলিত আছে। ধর্মরাজতলাঁর কাছে ষে মালাঁকরর! 

থাকেন, তীরা বলেন ষে, ধর্মরাঙ্জ তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত। বারুই- 
পাড়া ধর্মপূজা দেখতে গিয়ে মেয়েরা একবার অপমানিত হন বলে তাঁরা 

ধর্মশিলা এনে এই ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। সত্য মিথ্যা যাই হোক, প্রথম 

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পুণ্যার দিন মুখোপাধ্যায়-গৃহ থেকে প্রথমে একটি 
টাকা নেওয়ার প্রথা । দ্বিতীয়ত, দলাদলির জন্য ধর্মঠাকুরের সংখ্যা সিউড়ীর 

চারিদিকে এত বেশি হলেও, বনেদী ধর্মঠীকুর বাউরী, হাঁড়ি-ডোম পাড়ায় 

অনেক আছেন। তাছাড়া, দুর্গোৎসব নিয়ে দলাদলি, ধর্মঠ।কুরের উৎসব 

নিয়ে দলাদলিটাও উল্লেখষোগা । ধর্মঠাকুরের অসাধারণ লোকপ্রিয়তার 
অকাট্য প্রমাণ । 

সাধারণত আযাঢ় বা শাবণ-পৃণিমায় সিউড়ীর ধর্মপূজ। হয়। বৈশাখ 
থেকে শাব্ণ-পৃণিম। পর্যস্ত বীরভূম জেলার নানাস্থানে ধর্মপূজ। হয় এবং পুণিমার 
পরিবর্তনও দেখ! যায় প্রায় এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই হয়েছে । পাশের পাড়ায় 

বৈশাখী পৃরিমায় হয় বলে অন্য পাড়ায় পরবর্তী বা অন্য কোন পুিমায় উৎসব 
হয়। সিউড়ীতে পূজার পনের-কুড়িদিন আগে মাটির ভাড় আর ফুলের মাল! 
দিয়ে ধর্মতলা সাজানো হয় ( মালদহের গন্ভীরা সাজানোর কথা মনে পড়ে )। 
পরে বাজনা বাঁজিয়ে একটি ভাড় স্থানীয় জমিদার পূর্বোক্ত মুখোঁপাধ্যায়-গৃহে নিয়ে 
যাওয়া হয় এবং তাঁরা একটি টাকা দান করেন। তারপর থেকে “কয়েলীর' 

বা চাদ! সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। পুজার আগের দিন মশাল নিয়ে, বাজন। 

বাজিয়ে উপবাঁসী তক্তযার! কাছে দত্তপুকুরে দ্বান করে গলায় মোটা সুতোর 

পৈতা। ধারণ করেন। পরদিন ভোর হবার আগেই ধর্মতলায় প্রচুর কাঠ জড়ো! 
করে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়। অগ্নিকুণ্ড খন জলম্ত অঙ্গারে পরিণত হয় 

তখন ত্ক্ত্যার৷ অঞ্জলি ভরে সেই অঙ্গার ধর্মরাজের কাছে নিয়ে আসেন। 
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তারপর 'ব্যোম্ ব্যোম* ও “জয় বাবা ধর্মরাজের জয় শবে চতুর্দিক 
প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। পায়ে করে আগুন খেলা শুরু হয়। একে ফুলখেল৷ 

বলে। আগুনখেলার পর কাটাখেল! । একজন ভক্ত্যা চিত হয়ে শুয়ে পড়েন, আর 
একজন তার বুকের উপর চাপানে৷ সের আড়াই ওজনের শুবুনো কাটার উপর 

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর দু'জনে জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়াতে 
থাকেন। ভক্ত্যারা একে-একে সকলেই এই কাটাঁখেলায় যোগদান করেন। 

এই সময় সজোরে ঢাঁক বাঁজতে থাকে । খেলা শেষ হলে ভত্তযাদের সমবেত 
নৃত্য শুরু হয়। বেল! একপ্রহরের সময় পূজা, হোম, যজ্ঞ ইত্যাদি হয়। 

আগে বলিদান হত, এখন হয় না। দ্বিপ্রহরে ধর্মরাজের মাথায় পন্মফুল 

চড়ানো! হয় এবং ভক্ত্যারা ভাড় মাথায় করে দাড়ান। ভাঁড়ের কে থাকে 

ফুলের মালা, ভিতরে থাকে পিটুলি-গোলা (মদদ পরিণত হয়েছে পিটুলি- 
গোলায় )। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে পদ্মগুলিকে ধর্মরাজের মাথায় সাজিয়ে 
দেন। প্রচণ্ড জোরে ঢাকঢোল বাঁজানে। হয় এবং সাজানো পদ্ম থেকে একটি 
ঘুল গড়িয়ে পড়ে। “ফুলপড়া বলে। মুল দেয়াীর (ধর্মের পৃজারীকে 
বীরভূমে “দেয়াসী'__“দেবাংশী” বলে ) ভাঁড়ের ভিতর ফুলটি দেওয়া হয়। 

তারপর বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন পাঁড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভক্তারা 

দত্তপুকুরের ঘাটে এসে উপস্থিত হন। কয়েক বছর আগেও এই শোভাযাত্রায় 

প্রচুর সং, পুতুল ইত্যার্দি থাকত। নানারকমের বিচিত্র সব সং। এখন 
সাধারণত লাঠিখেলা ইত্যাদি হয়। মধ্যে মধ্যে আশপাশের গ্রামের 
ধর্মরাজতল! থেকে মং এসে মিউড়ীর শোভাযাত্রায় যোগদান করে। দত্বপুকুবের 

ঘাট থেকে গঙ্গাজল ও ছুধভরা ভাড় মাথায় করে ভক্ত্যারা ষখন ধর্মরাঁজতলার 

দিকে যাত্রা করেন, তখনও সং থাকে শোভাযাত্রার । বাগ্যকাররা এই সময় 
প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। শোভাধাত্রার সময় রাস্তার মধ্যেই কয়েকপদ অন্তর 

এক-একজন ভক্ত্যা ধরে তাঁর নাঁকে প্রচুর পরিমাণে ধূপের বৌঁয়। দেওয়া হয়। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই উপবাসী ভক্ত্যা মৃষ্থী যান। সেই অবস্থায় তাকে ধরাধরি 
করে ধর্মরাজতলায় আনা হয়। বলা হয় ধর্মরাজের ভর হয়েছে। এই 
সময় গরুর গাড়ির উপর চড়িয়ে নানারকমের সং শোভাধাত্রায় যোগদান করে। 

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে তৈরি সং সাজানো 

হয়। আধুনিক সামাজিক সমস্যা! নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্ধপ করেও সং গড়া হয়। 
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প্রায় সাতদিন ধরে উৎসব চলতে থাকে । ধর্মরাজের উৎসব উপলক্ষ্যে নানা 

রকমের সং ছাড়াও কবিগান, বাউলগান, যাত্রা ইত্যা্দিও হয়। এরকম 
সমারোহ সচরাচর আর অন্য কোন উৎসবে হয় না বীরভূমে । 

সিউড়ীর কথা বলেছি। তাও সব বলিনি। সিউড়ীর বিভিন্ন পাড়ার 

কথা বল! হয়নি, আশপাশের গ্রামের কথ! বলিনি । বীরভূম জেলার আরও 

অনেক গ্রামে যেসব বিখ্যাত ও অখ্যাত ধর্মঠাকুর আছেন, তাদের কথাও বলা 

হয়নি । িউড়ীর মধ্যেই বারুইপাঁড়া আছে। সেখানেও ধর্মঠাকুরের বারোয়ারী 

পূজা হয়। ভক্ত হয় প্রধানত হাঁড়ি ও মাল জাতির লোকেরা । কিন্ত কোন 

স্বতন্ত্র “দেয়াসী' নেই, ত্রাঙ্গণেই পূজা করেন। সাঁধারণভাবেই পুজা হয়। 
কোন কোন বছর সং হয়। ভক্ত্যারা উপবাস করে ও ভখড়াল আনে। 

তাছাড়া আর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য হয় না। সিউড়ীর অনতিদৃরেই 
করিধ্যা গ্রাম। করিধ্যা ও কালিপুর পাশাপাশি গ্রাম, তাতশিল্লের জন্য 

বিখ্যাত। করিধ্যায় ধর্মঠাকুর আছেন, টিনের চালাঘর আছে। কালিপুরেও 
ধর্মঠাকুর আছেন। করিধ্যায় যে পুিমায় পুজা হয়, তার পরের পূর্ণিমায় 
কালিপুরে হয়। কিছু কিছু সং হয়। দেবাংসী জাতিতে ডোম। সিউড়ী 
থানার অধীন পুরন্দরপুর ও লাঙ্গুলিয় গ্রামেও ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পুরন্দর- 

পুরের ধর্মরাজ প্রস্তরথণ্ড, কাষ্ঠসিংহীসনে প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখী বা জ্োষ্ট 
পৃিমীয় পূজা হয়। আগের দিন ভক্তযারা বাজনা বাজাতে বাজাতে একটা 
উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হয়। সেখানে নাচগাঁন বাজনা বাজী ইত্যাদির অনুষ্ঠান 
গভীর রাত পর্যন্ত হয়। পরদিন দুপুরে ভাড়াল আনা হয়। বাতে যাত্রাগান 

হয়। মধ্যে মধ্যে সং হয়। লাঙ্গুলিয়! গ্রামের ধর্মরাজের সেবায়েৎ ব্য গ্রক্ষত্রিয়, কিন্ত 

পুজারী ত্রাঙ্মণ। ভগবতীর গৃহে ধর্মরাজ বারোমাস থাকেন। পুজোর সময় 
কাছের খোলা জায়গায় পুজো ও পাঠাবলি হয়। কিন্তু ধর্মরাজকে সেখানে 
ঘর থেকে বার করে আন! হয় না । ধর্মরাজের আলাদা কোন মন্দির বা গৃহ 

নেই। নামডাক আছে। পেটবেদনা, হাত-পাফোঁলার দেবতা হিসাবে। 

গাজন বা সং এখন আর হয় না। ওষুধ বিতরণ কর! হয়। 
সিউড়ী থেকে প্রায় বারে! মাইল পশ্চিমে তাতিপাড়া গ্রাম, রাজনগর 

থানার মধ্যে। বিশাল সমৃদ্ধ গ্রাম, তন্তবায়-্রধান। বরভূমের তাতশিক্পের 
অন্যতম কেন্ত্র। কাছাকাছি মাইল খানেকের মধ্যে ধানকুনে গ্রাম। ছুই 
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গ্রামেই ধর্মরাজ আছেন এবং ধর্মরাঁজের জমকালে! উৎসবও হয়। গ্রামের 
সর্বপ্রধান বারোয়ারী পৃজাই এই ধর্মপূজা। পাশাপাশি গ্রামে প্রতিযোগিতা 
হয় ধর্মপূজার। গরুর গাড়ির উপর নানারকমের সব বিরাটাকাঁর সং সাজিয়ে 
নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। বিচিত্র দৃশ্ঠ, কদাচিৎ অন্য কোথাও দেখা 
যায়। প্রথমদিন শোভাষাত্র। হয় তাতিপাঁড়ার সং-এর, দ্বিতীয় দিন হয় ধান- 

কুনের। গ্রামের কষক মহিন্দররা শোঁভাষাত্রায় গরুর গাড়ি টান! তাদের কর্তব্য 
বলে মনে করে! তাতিপাড়ার ধর্মরাজের দেয়ামী জাতিতে বণিক, ধানকুনের 

তন্তবায়। ধর্মপূজায় এরকম সমারোহ বীরভূমের অন্য কোথাও বিশেষ হয় না। 
শুধু সং-এর জঙন্ই গ্রাম্য পূজায় আজও হাজার টাকার বেশি খরচা করা হয়। 

খয়রাশোল থানার অধীন বাবুইজোড়, অবজরপুর, বড়রা, পিরে, ভাছুলে 

প্রভৃতি স্থানে ধর্মপৃূজ| হয়। গ্রামদেবতাই ধর্মরাঁজ ঠাকুর। খয়রাশোল থানায় 
কদমডাঙ্গ। গ্রামে এক বিচিত্র দেবত| আছেন, নাম “মালঞ্চবুড়ী”। আর এক 
বুড়ী সিউড়ী শহরে বাউরীপাড়ায় আছেন, তিনি অপদেবতা, নাম “ঝেঁটেনি- 
বুড়ী।” ভক্তের ঘাড়ে ভর করে তার মুখ দিয়ে তিনি যে কোন লোকের ভূত- 
ভবিষ্য-বর্তমান বলিয়ে ছাড়েন। কিন্তু মালঞ্চবুড়ী সেরকম কিছু নন। 
পি'ছুর-লেপা পাথরের খণ্ডই তার মতি, থাকেন তিনি খোঁল। জায়গায় 

গাছতলায় । বাহন তাঁর বাঘ। পয়লা মাঘ তার পূজা! হয়। পৃজায় 
পাঁঠাবলিও হয়, আবার হরির লুটও হয়। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি পিছু 
একজোড়া করে মাটির ঘোঁড়া৷ লাগে পৃজায়। পূজার উপকরণ ঘোড়া, বুড়ীর 
বাহন বাঘ। চিন্তার খোরাক আছে অনেক । 

“নিজেকড্ডাংঃ গ্রামের নাম। সংস্কৃত বাংলা অভিধানে এরকম কোন কথা 

বা! শব্দ নেই। কিন্তু এরকম অনেক নাম বীরভূমের গ্রামের আছে ( ব্ধমান, 

বীকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুরেও আছে যথেষ্ট ) ঘা কোন চলিত অভিধানে নেই। 

কোথায় কোন্ অন্রিক, কি দ্রাবিড় ভাষার মূলে এইসব নামের উৎস লুকিয়ে 

আছে, তা খু'জে বার করার সাধ্য আমার নেই। ভাষাতত্বের অন্ধসন্ধানীর! 

রাঢ়দেশের গ্রামের নামের উৎস নিয়ে অনুসন্ধান, করলে বাংলার সংস্কৃতির 
ইতিহাসের একটা গুপ্ত ওলুপ্ত অধ্যায় রচনা! করতে পারেন বলে মনে হয়। 

যাই হোক, দিজেকড.ভাং গ্রাম সিউড়ীর মাইল পনের দক্ষিণে । ধর্মপূজ। 
উপলক্ষ্যে বৈশাখী পৃণিমার সময় দিনছুই যাবৎ বিরাট একটি মেলা হয় এই 
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গ্রামে। মেলায় পাঁচ ছয় হাজার লোক সমাগম হয়। এখানকার ধর্মরাজের 

আরও একটি কারণে বিশেষ খ্যাতি আছে। হাঁপানি রোগ তিনি সারিয়ে 

দেন। পাঁচসিকার কবচ ধর্মরাজের নামে বারোমাসই দেওয়। হয় এবং 

হাঁপানির কবচ নিতে প্রচুর হেপোরুগীর আমদানি হয় সেখানে । 
আর এক ধর্মরাজ আছেন, তিনি বাতরোগের বিশেষজ্ঞ। তিনি বেলের 

ধর্মঠাঁকুর। বেলে গ্রাম সীইথিয়া থাঁনায়। আহমদপুর স্টেশনের মাইল 

দেড়েক দূরে। বেলের ধর্মরাঁজ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে বীরভূমে তাঁর 
বিশেষ গ্রপিদ্ধি আছে। একডাঁকে সকলে তাঁকে চেনেন। ধর্মের দেয়াসীরা 

বাতের ওষুধ দেন। পুজারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অন্ত দেয়াসীরাও পুজা 
করেন । শোন! যায়, বেলের ধর্মরাজের বাতের ওষুধের নামডাক শুনে আগে 

নাকি বেতে৷ সাঁহেবরাঁও আসতেন এখাঁনে ওষুধ নিতে । পূজা হয় ধর্মরাজের 

বৈশাখী পুথিমায়। পৃজার দিন ধর্মরাজকে একটি কাঠের ঘোড়ার উপর 
চড়িয়ে নাচানে! হয়। শেষরাত্রির দ্রিকে ধর্মের মন্দিরের সামনে কতকগুলো 

আগাছ। পুড়িয়ে তার উপর ভক্ত্যার নাচে । তার নাম ফুলখেলা। পুজোর 

দিন সন্ধ্যায় বাণফোড়া হয়। প্রবাদ আছে যে, আধাট়ের প্রথম রবিবারে 

(প্রথম দিনে নয়) বেলের ধর্মরাঁজের কাছ থেকে ওষুধ নিলে সারা বছর আর 
বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয় না। রবিবারটি কি ছুটির দিন বলে তার 

মাহাত্্য বেড়েছে? সেইজন্য প্রতি বছর আধাঁঢের প্রথম রবিবারে বেলে 

অভিমুখে যাত্রীদের আোত বইতে থাকে । দেয়াণীদের কাছ থেকে বাঁতের 

ওষুধ নিয়ে যাত্রীরা আবার ফিরে যাঁন। 

সইথিয়া থানায় ঈশ্বরপুর গ্রামে "হুন্দর রায় নামে এক ধর্মরাজ ঠাকুর 

আছেন। তার নামে কয়েকবিঘা লাখেরাজ জমিও আছে । আগে পুজারী 
ছিলেন গন্ধবণিক, এখন ব্রাহ্মণ । বৈশাখী পূর্িমায় পূজা হয়। পুজা উপলক্ষ্যে 
চারদিন ধরে মনসার গান হয়, কারণ ধর্মরাঁজের সঙ্গে মনসাদেবীও আছেন। 

ঈশ্বরপুরের ধর্মরাজ হুন্দর রায়ের পৃজায় এই মনসার গান উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । 

'বড় সাংড়া”ও গ্রামের নাম, সিজেকড ডাং-এর মতন। এ নামও কোন 

আর্ধভাষার অভিধানে নেই। আহমদপুর থানার মধ্যে গ্রামটি । ধর্মরাজের 
নাম পু্ন্দর। বৈশাখী পুরধিমায় পুজ! হয়। ব্রাহ্মণে পৃজা করেন। প্রথম 
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দিন উপবাসের পর, সন্ধ্যার সময় পরম তক্ত্যার ভর হয়। ভর অবস্থায় তিনি 
পূজার অনুষ্ঠান সে-বছর কেমন হবে, কণ্টা পাঠা লাগবে, ক'দল বাজজন! দরকার, 

সারা বছর কে কি অপরাধ করেছে--ইত্যার্দি ধরনের নানাকথ! বলেন। দ্বিতীয় 
দিন সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় ভক্ত্যারা “বাণেশ্বরী'কে পুকুরঘাঁটে 

ধরাধরি করে নিয়ে যায়। “বাণেশ্বরী” কোন ব্যক্তি নয়। 'বাণেশ্বরী” হল 

লৌহশলাকা-বিদ্ধ একটি কাঠের পাটাতন। সাধারণত সাতজন ভক্তা! 
ধরাধরি করে তাকে স্নান করাতে নিয়ে যায়। বাঁণেশ্বরীর সঙ্গে তারা পর-পর 

নয়বার সান করে, পরে নির্দিষ্ট স্থানে তার! বাণেশ্বরী স্থাপন করে। পূজার 
পর বাণেশ্বরীর উপর একজন ভক্ত্যা শুয়ে পড়ে এবং তাকে কাঁধে করে মন্দিরের 

মধ্যে আনা হয়। অন্যান্য ভক্ত্যার স্রানান্তে নিজেদের দেহে বাণ ফোড়ে-- 

পাঁজরবাণ, জিহবাঁবাঁণ ইত্যার্দি। জিহ্বাবাঁণের ছু'পাশে এবং .পাজরবাণের 

সামনে কাপড় জড়িয়ে আগুন জালিয়ে দেওয়! হয়। তার উপর মদো মধ্যে 

ধূপ-ধুনা ছিটিয়ে টাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে ধর্মরাজের মন্দিরের কাছে 
ভক্ত্যারা আমে । মন্দিরের কাছে এসে বাণগুলি খুলে ফেল! হয়। একে 

“মুক্তিন্রান” বলে। রাত প্রায় দেড়টা-ছুটোঁর সময় ধর্মরাঁজকে কাঠের ঘোড়ার 
উপর বগিয়ে কয়েকজন ভক্ত সেই ঘোড়া কাধে করে পাঁশের মালিগ্রামে যাঁয়। 

বড় সাংড়ার ধর্মরাজ যাওয়ার পর মালিগ্রামের ধর্মরাজ বেড়িয়ে আসেন। 

দুজন ধর্মরাজের মুখোমুখি দেখা হয়। অত:পর বড় সাংড়ার ধর্মরাঁজ মালিগ্রাম 

থেকে শিববীধ গ্রামের ভিতর দিয়ে নিজের মন্দিরে ফিরে আমেন। এই 
অনুষ্ঠানটির নাম--'বন-বেড়া”। মনে হয় “বনের মধ্যে বেড়ানো” থেকেই এই 

'বনবেড়া” কথার প্রচলন হয়েছে । বনবেড়। অনুষ্ঠানের পর ভক্ত্যারা ফলজল 

খায়। তৃতীয় দিনও ভক্ত্যারা উপবাঁস করে থাকে । সকালে পুকুরঘাঁটে 

গিয়ে তারা ঘট ভরে । তারপর ঘট মাথায় নিয়ে এক-এক স্থানে দাঁড়ায়। 
ধ্পের বৌয়৷ দিয়ে ও ঢাক পিটিয়ে ভক্তযাদের ক্রমে অচৈতন্ত করে ফেলা! হয়। 
ভক্তযাদের আত্মীক্ন্বজনরা এসে অচৈতন্ত অসাড় দেহপগুলিকে তুলে দাড় করায় 
এবং ধর্মতলায় নিয়ে এসে মাথা থেকে ঘটগুপি নামিয়ে দেয়। তারপর 

ধর্মরাজের পূজা আরভ্ভ হয়। পুজায় বলিদান হয় এবং পুজার পর ভক্ঞারা 
বাইরে. গিয়ে চড়ক অনুষ্ঠান করে। এছাড়া ইলামবাঙ্গার থানায় জয়দেব- 
কেঁছুলিতে, বোলপুর থানায় স্থরুল ও অন্তান্ত নানাস্থানে ধর্মপূজ! হয়। 



১৮৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

এককথায় যদি বলা যায় যে, ধর্মঠাকুরই বীরভূমের অন্যতম প্রধান 
'গ্রামদেবতা” তাহলে ভূল হয় না। একই গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় একাধিক 

ধর্মঠাকুর আছেন, এরকম গ্রামের সংখ্যাও বীরভূমে কম নয়। পূর্বোজ 
বিবরণগুপি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ধর্মপূজার মধ্যে বীরভূম জেলায় 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে যথেষ্ট । সিউড়ী, তাঁতিপাড়া, বেলে, সিজেকড ডাং, 
বড় সাংড়া, ঈশ্বরপুর প্রভৃতি স্থানের ধর্মপূজার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

প্রথম লক্ষণীয় হল-_ধর্মপূজা অব্রাঙ্গণদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত, উৎসবটা 
প্রধানত তাদেরই । হাঁড়ি, ডোম, বাউরী, ধীবর প্রভৃতিদের মধ্যে সবচেয়ে 

বেশি প্রচলিত, তস্তবায় বনিক কর্মকার প্রভৃতিদের মধ্যেও কম নয়। ক্রমে 

্রাঙ্মণরা যে পুজারী হয়েছেন পরে, তাও অত্যন্ত স্পষ্ট । যেখানে পুজারী 
ত্রাঙ্মণ হয়েছেন, সেখানে অক্রাঙ্গণ কেউ সেবায়েৎ আছেন এখনও, দেয়াসী 

তো! আছেনই। কোথাও বলিদান ও হরির লুট একসঙ্গেই হচ্ছে, কোথাও 

বলিদান বন্ধ হয়েছে। সংস্কৃতি-সংঘাত ও সংমিএণের দৃষ্টান্ত এগুলি। দ্বিতীয় 
লক্ষণীয় হল-_চড়ক, গাজন, বাণফোড়া ও সং ধর্মপৃজানুষ্ঠানের অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য । “ভর' নামার ব্যাপারও উপেক্ষণীয় নয়। তৃতীয় লক্ষণীয়-_ঘোড়। 

পূজার অন্যতম উপকরণ। চতুর্থ লক্ষণীয়-__ধর্মরাজ সাধারণত মনসা, চণ্ডী বা 
কালী-সহ বিরাজ করেন। বৈশাখী পুিমায় সাধারণত পৃজ। হয়, প্রধানত 
গ্রতিদ্বন্বিতার ফলে শ্রাবণ-পৃিম। পর্যস্ত উৎসব বিস্তৃত হয়েছে। বীরভূমে 

প্রস্তরখণ্ডই ধর্মরাঁজ, মনসা, চণ্ডী ও কালী বলে পৃজিত হন, কোন মৃতি বিশেষ 

নেই। কোন কোন জায়গায় ধর্মরাজের কৃর্মমৃত্তি আছে। 
অহ্ুসন্ধানীর কাছে ধর্মপূজাহষ্টানের এই উপাদানগুলির সা'স্কাতিক ও 

এঁতিহাসিক মূল্য খুব বেশি । এই সব উপাদানের উৎস বৌদ্ধযুগ ছাড়িয়ে 
আরও অনেক পশ্চাতে খু'জতে হয়। তারপর বৌদ্ধযুগেও যে এই উৎসবের 

প্রাধান্য ছিল, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। পরবর্তীুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, তান্ত্রিক 
ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব থেকেও ধর্মঠাঁকুর একেবারে যে মুক্ত হতে পারেননি, 

তাতেও কোন সন্দেহ নেই। 
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বর্ধমান 

মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে বর্ধমান জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমণি বলে 
মনে হয়। উত্তর থেকে পশ্চিমে মানভূম ও বীকুড়। জেলা, আরও দক্ষিণে 

মেদিনীপুর ও হুগলী। উত্তর থেকে পুবে সীওতাল পরগণা, বীরভূম, আর 
দক্ষিণে মুখিদাবাদ ও নদীয়া সংলগ্ন। দক্ষিণ জুড়ে অনেকটা! হুগলী এবং 
ভাগীরথীর পূর্বতীরে কিছুটা নদীয়া। মধ্যে অনেকটা হাতুড়ির মতন বর্ধমান 

জেলা বিরাজ করছে। হাতুড়ির হাঁতলট! হল আসানসোল মহকুমা, বাঁকুড়া ও 
বীরভূমের মধ্যে প্রসারিত বাহুর মতন। মনে হয়, সাঁওতাল পরগণা ৪ 

ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রাগেতিহাপিক সংস্কৃতিধার! বিচিত্র সব এঁতিহাঁসিক 
ধাঁরাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে অজয়, দামোদর ও বরাকর নদ-নদীর প্রবাহপথে বর্ধমানে 
এসে মিশেছে । 

সম্প্রতি বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলে প্রাগেতিহাসিক যুগের নানারকমের 
পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পাথুরে 

হাতিয়ারগুলি প্রস্তরযুগের সভ্যতার নিদর্শন বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন। 
সংবাদে বলা হয়েছে যে, এর আগে গাঙ্গের় উপত্যকায় প্রাগৈতিহাপিক 
প্রস্তরযুগের সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিশেষ পাওয়া ষায়নি। কথাটা! 
সম্পূর্ণ সত্য নয়। দামোদরের বীধ নির্মাণের অনেক আগে সিংভূম, মানভূম, 
বাকুড়া, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল থেকে একাধিক পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গেছে 
এবং বিশেষজ্ঞর! সেগুলি প্রস্তরযুগের সভ্যতার নিদর্শন বলে মনে করেছেন। 



১৯৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

পরলোকগত প্রত্বতত্ববিদ্ ননীগোঁপাল মজুমদার তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এই 
অঞ্চলে খননকার্ চালিয়েছিলেন এবং নানারকমের পাথুরে হাতিয়ারের সন্ধান 

পেয়েছিলেন । পুরানো সংবাদটা নতুন করে প্রচার করা হয়েছে। আসল 
ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্রতত্ববিভাগ থেকে কোনদিন বাংলাদেশের এতিহাপিক 

অঞ্চলগুলিতে খনন ও অনুসন্ধানের কাজ সযত্বে পরিচালনা কর! হয়নি এবং 

একাধিক বিশেষজ্ঞের অনুমান কতখানি প্রমাণসহ তা] তারা যাচাই করে 

দেখেননি । প্রস্থতত্ববিভাগের বিস্ময়কর উদ্দামীনতার জন্য বাংলাদেশের 

সুদীর্ঘ ইতিহাসের অনেক পর্ব আজও প্রায় তমসাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে । তমলুক, 

কর্ণন্থবর্ণ প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতিহাঁসিবঁ অঞ্চলগুলিও যখন আজও 
উপেক্ষিত রয়েছে, তখন মাটির গভীর অন্ধকারে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরসভ্যতার 
স্তরান্বেষণের আশ] দুরাশ! মাত্র। যাই হোক, নানাবিধ নিদর্শন আজ পর্যস্ত 

যা সংগৃহীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ত| থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ পর্যস্ত বিস্তৃত এবং 
প্রস্তর, তাত্-ব্রোগ্, লৌহ প্রভৃতি যুগ অতিক্রম করে সে-সভ্যতা এতিহাসিক 

ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনাকালে বর্ধমান জেলার বর্তমান মানচিত্রের কথা 

তুলে গিয়ে, উত্তরাঞ্চলে ছোটনাগপুর ও সাওতাল পরগণার সংলগ্ন এক বিস্তৃত 
পার্বত্য ও অরণ্যভূমির কথা মনে করতে হবে। জেলার মানচিত্র বুটিশ 

শাসকদের স্থবিধার জন্য তৈরি হয়েছে, অনেক অদূলবদলের পর। ইতিহাস 

তার অনেককাল আগেকার। বীকুড়া থেকে বীরভূমের পূর্বসীমাস্ত পর্যস্ত 
পশ্চিমবাংলার যে উত্তরাঞ্চল, তারই অন্ততূক্ত হল বর্তমান বর্ধমানের বরাকর 
আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়-কাকসা, মানকর-অমরারগড়, ভাক্কী, বুদ্বুদ্, 
গৌরাঙ্গপুর, রাঁজগড়, গুস্করা, মঙ্গলকো পর্বস্ত। এই অঞ্চলের পাথুরে মাটি 
ও অরণ্যভূমির সঙ্গে বর্থমানবাপী অন্তত নিশ্চয় পরিচিত। এই অঞ্চলেই বন্য 

শিকারীরা বাস করত একসময়। ছুর্গাপুরে পাথুরে মাটির কয়েক ফুট নিচে 

থেকে তাদেরই ব্যবহারের অন্ত্রশত্্ পাওয়া গেছে। আরও খু'ড়লে ভবিষ্যতে 

আরও পাঁওয়। ধাবে। বাঘ-ভান্ুকের উপত্রব যে একসময় কিরকম ছিল এসব 
অঞ্চলে আজও পদ্দে পদে তাঁর আভাস পাওয়। যায়। দুর্গাপুরের শালবনের 

ক্মাকাবীকা পথে ঢুকলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, দল বেঁধে ছাড়! 
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যাওয়! যায় না। গোৌরাপুর, রাজগড়, শ্ঠামারপাঁর গড় অঞ্চলে ভ্রমণের সময় 
গ্রামবাসীরা হাতে দ1! ও কুঠার নিয়ে সামনে চলার পথ তৈরি করে গেছেন, 

আমি তাদের পশ্চাদনমরণ করেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বন্য শিকারীরাই 
যে এখানে বাদ করত, পণ্ড শিকার করে, অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করে 

জীবনধারণ করত, ত। কল্পনা করতে আজও এতটুকু কষ্ট হয় না। দুর্গাপুরে 

অস্ত্রশত্থম আঁবিষ্কারে শ্তভিত হবার কিছু নেই। এ-অঞ্চল পলিমাটির তৈরি নয়, 

পাথুরে মাটির তৈরি এবং ভূতাত্বিক যুগ পর্যস্ত তার অতীত ইতিহাঁস। এই 
বন্ত শিকারীরাই পরে পশুপালন করতে শিখেছে এবং চাষবাস করেছে। 

হয়ত এক্ষদল পশ্তপালন করেছে, এবং আর একদল কৃষিকাজে মন দিয়েছে। 

বর্ধমান জেলার বর্তমান গোপদের আদিপুরুষ তাঁরাই যার! সেই প্রাগৈতিহাসিক 

যুগে প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী ও উন্নত সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। 
কৃষির পত্তন করেছিল যারা, তারাই বর্তমান সদগোপনদের আদিপুরুষ। আর 

বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলের নাম আজও তো! পরগণা গোপভূম | পশুপালন 
ও কৃষিকাজ দুই খাঁগ্-উত্পাদন। স্থৃতরাং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 

হয়ে খাগ্ঘ-সংগ্রহ করার যাধাবর স্তর থেকে প্ররতিকে জয় করে খাগ্-উৎপাদন 
করার স্থায়ী সভ্য স্তরে উন্নীত হওয়ার পথে আদিম পশুপালক ও কৃষক 

উভয়েরই দান সমান, মর্ধাদাও সমান। ধারা আর্ধশ্রেষ্ঠতার মিথ্যা ধারণার 

বশবর্তী হয়ে নিজেদের আর্যোৎপত্তি প্রমাণ করতে চাঁন, তাঁদের মনে রাখা 
উচিত যে, আর্ধর প্রধানত পশুপালক ছিলেন এবং কোন উন্নততর সভ্যতা 

বহন করে আনেননি। পশুপালনের চেয়ে কৃষিই উন্নততর স্তর, এ-ধারণা 
ভূল, বৃবিজ্ঞানীরা এমত সমর্থন করেন না। দীর্ঘকাল ধরে বন্য হিংশ্র পণ্ডর 

আচরণ ও স্বভাব লক্ষ্য করে তাকে বন্দী করার, পোষ-মানানোর ও পালন 

করার কৌশল আয়ত্ত কর! এবং তার বংশবৃদ্ধি করে তার মাংস, ছধ ইত্যাদি 
খান্যের সংস্থান করা, চাষ করে ফসল ফলানোর চেয়ে কম যুগান্তকারী নয়। 

পশুপালনের তুলনায় কষিকে উন্নততর স্তর মনে কর! মারাত্মক ভূল। কুষি 
যেমন, পশুপালনও তেমনি স্থায়ী গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশে সাহাষ্য করেছে। 

পার্বত্য অঞ্চলের কৃষককে যেমন ক্ষেত পুড়িয়ে নতুন ক্ষেতের সন্ধানে স্থানান্তরে 

ষেতে হয়েছে, পশুপালককেও তেমনি চারণ ও পালনের জন্ত মধ্যে মধ্যে 
বাসস্থান ছাড়তে হয়েছে । যাই হোক, গোঁপ ও লদগোপরাই পশ্চিমবাংলার 1 
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পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার অন্ঠতষ ধারক ও বাহক বলে মনে হয়। কে বড়, 

কে ছোট তাই নিয়ে তর্ক করা কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের পরিচয় দেওয়া ছাড়া 

কিছু নয়। জাতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর কাছে কোন জাতির ছোট- 

বড়ত্বৈর বা বিশুদ্ধতার অস্তিত্ব নেই। বর্ধমানের গোপভৃম অঞ্চলে প্রাচীনকাল 
থেকে সদ্গোপ ও গোপদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপত্তি ছিল যে তাঁতে কোন সন্দেহ 

নেই। বন্য যাষাবরের স্তর থেকে তার। এই অঞ্চলের সভাতাকে পশুপালন ও 

কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। দলপতি, গোষীপতি ও কৌমপতি থেকে 
তাদের মধ্যে অনেকে পরে 'রাঁজা'ও হয়েছিলেন। গোপতভূমের সদ্গোপ 
রাজবংশের ইতিহাস বর্ধমান তথা রাটের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস।, 

আজও সেই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ভান্কী, অমরার গড়, কাঁকসা, রাঁজগড়- 

গৌরাঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে । বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সদগোপদের 
যে বিরাট দান আছে, আজও তাঁর গুরুত্ব নির্ণয় কর! হয়নি । গোপতভূম অঞ্চলের 
একপ্রাস্ত থেকে অপরপ্রীন্ত পর্যস্ত ঘুরে আমার মনে হয়েছে, বাংলার শৈবসাধনার 
অন্যতম ধারক ও বাহক তারাই । শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একই কিংবাদস্তীর 
বিচিত্র বিস্তার দেখেছি এই অঞ্চলে ও তার আশেপাশে । সর্বত্রই গোপদের 

সঙ্গে শিবের উৎপত্তি জড়িত। গরু দুধ দিয়ে আসত জঙ্গলে, তারপর সেই 

জঙ্গল থেকে শিবের আবির্ভাব হল । গরুর মালিকই আবিষ্কার করলেন । এই 

কিংবদস্তীর গভীর তাৎপর্য আছে মনে হয়। শৈবপাধনার প্রতিপত্তি গোপতভূমে 
খুব বেশি । শিবের সঙ্গে শক্তিও আছেন। ধর্মঠীকুরেরও অভাব নেই। 

মোট কথা, রাঢ়ের সংস্কৃতির যে বিশেষত্ব তাতে পশ্চিমবাংলার সদ্গোপদের 

দান আছে ষথেষ্ট। 

বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দেরও স্প্রাচীন এতিহা আছে। অনেকে মনে করেন, 
উগ্রক্ষত্রিয়রা বাংলার বাইরে থেকে অভিযাত্রী রাঁজাদের সঙ্গে যোদ্ধা হয়ে 

এদেশে এসেছিলেন। এই ধরনের যুক্তি অনেকটা অর্থহীন, কারণ বাইরে 

খেকে সকলেই প্রায় ভিতরে এসেছেন, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে 

এতিহাঁসিক ঘুগ পর্যস্ত--নেগ্রিটোর! থেকে আরম্ভ করে আদিঅস্ত্রীন জাতির 
পূর্বপুরুষরা, দ্রাবিড় আর্ধ শক হুন পাঠান মোগল সকলেই । কথাটা তা নয়। 
উট্রঙ্গত্রিয়র! সম্পূর্ণ বাঙাঁলী এবং বাংলাদেশেই তাদের বিকাশ হয়েছে। তারা 

প্রধানত কৃষিজীবীই ছিলেন এবং প্রাচীনকালে শৌধবীর্ধে তাঁদের সমকক্ষ জাতি 
১৩ 
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খুব বেশি ছিল না। আজও তার প্রভাব তাদের মধ্যে রয়েছে । গোষঠীপতি ও 

দলপতি থেকে তারাও বিভিন্ন অঞ্চলের রাজ! হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে । হিন্দুযুগে 
আঞ্চলিক সামস্তরাজ! ছাঁড়াও “অগ্রহারিক' ও জমিদার ছিলেন, পরবর্তীকালের 
জায়গীরদারদের মতন। বৈদেশিক অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় তার! নিঃ্জর 

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছেন । তখনকার দিনে স্থানীয় 
সামন্তরাই ছিলেন স্বাধীন রাজার মতন। দেশরক্ষার ভার ছিল তাদের উপর । 

বাংলাদেশে অভিযান হয়েছে অসংখ্য এবং পশ্চিমবাংলার উপর দিয়েই তার বেশির 

ভাগ চোট গেছে। সদ্গোপ, মাহিস্ত,ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে হিন্দুযুগে প্রায়-স্বাধীন 
সামস্তরাঁজা অনেকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে_ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম 

গ্রভৃতি অঞ্চলে । বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়রাও তাদের মধ্যে অন্ততম। আজও 

দেখা যায়, এর! অনেকেই শক্তির উপাসক, শাকম্তরী, চণ্ডী, চামুণ্ডা, মহিষ- 

মর্দিনী প্রভৃতির । মুসলমানযুগেও এদের মধ্যে অনেকে রাঁজন্ব-আদাঁয়কারী 
ছিলেন, স্থানীয় জমিদার ছিলেন। “রায়, “চৌধুরী” ইত্যাদি উপাধির মধ্যে 
তার প্রমাণ রয়েছে। বাংলার এতিহাসিক পাল-রাজবংশের” সঙ্গে উগ্র- 

ক্ষত্রিয়দের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাও অনুসন্ধানের যোগ্য । পাল 

রাজবংশের উৎপত্তি আজও রহস্তাবৃত হয়ে রয়েছে। পালরা বিদেশ থেকে 

এসেছিলেন, একথা! আঁজ অনেক এঁতিহাঁপিক স্বীকার করেন না। অরাঁজকতার 

সময় কোন বিদেশীকে দেশের লোক উৎসাহী হয়ে রাজপদে নির্বাচন করত ন|। 

পাল রাঁজবংশের উৎপত্তি যদি বাংলাদেশেই হয়ে থাকে, তবে কোথায় হয়েছিল 

এবং সেই 'পাল'রা কারা? উগ্রক্ষত্রিয়দের এঁতিহোর কথ! মনে হলে এ প্রশ্ন 

তাদের সম্পর্কে মনে জাগে । আজ একথাও তো অনেক এতিহাসিক বলছেন 
ষে, বাংলাদেশের মুখিদাবাদ অঞ্চলেই গুপ্ত-রাজবংশের বিকাশ হয়েছিল।১ 

'পাঁল' রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম অনুসন্ধান করলে ভবিষ্যতে হয়ত 

নতুন তথা আবিষ্কৃত হবে। 
বর্ধমানের গ্রশত্ত বীপাংশে ব্য গ্রক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য । বাংলার 

ইতিহাসে মাহিষ্ত ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মৌলিক অবদান অপরিসীম । বাংলার 
ধীবর ও বাংলার চাষীদের পুর্বপুরুষরাই বাঙালীর সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি 

-৯.ডাঃ ডি. সি. গাঙ্গুলি £ ইত্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোরাটারূলি ২ ১৪নং, পৃ ৫৩২৩৫ । 
চাকা বিশ্ববিভালয়ের 'বাংলার ইতিহাস”, ১ম, পরিশিষ্ট ১। 
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সরবরাহ করেছেন যে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার লোক- 

সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্লের মধ্যে তার অজন্র প্রমাণ রয়েছে । 

বর্ধমানের কথাই বলি। বর্ধমানের ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বাঁউরী প্রভৃতিদের মধ্যে মনসা 

ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি খুব বেশি এবং মনস| ও চণ্ডী নিয়ে বাংলার মঙ্গলকাব্য 
সমৃদ্ধ হয়েছে । ধর্মঠাকুরের ধর্মমঙ্গলও আছে। 'মনসামঙ্গল' সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য 

হল বিপ্রদদান ও বিজয়গুপ্ত ছাড়া অধিকাংশ মনসামঙ্গলের রচয়িত রাট়ের 

লোঁক। বিপ্রদাদকেও রাটের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সীমানার বাইরে ধরা যায় না। 

রাঁঢ়ের সাধারণ লোকের মধ্যে ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির মননার গান প্রচলিত। 

ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে যেসব স্থানের উল্লেখ আছে 

তা সবই প্রায় বর্ধমান জেলার মধ্যে এবং দ্ামোদরের প্রাচীন প্রবাহপথের 

চিহ্াবশেষ বাঁকা, বেহুলা, বল্লুকা, গাস্গুরের তীরে তীরে অবস্থিত। এখনও 

এগুলি মনসাপৃজার অন্যতম পীঠস্থান বলা চলে। যেমন- জুঝাটি, গোবিন্দপুর 

বর্ধমান, গাঙ্গপুর, দেপুর, নেয়াদা, কেবুয়া, আমদপুর. হাঁসনহাটি, বৈদ্ভপুর, 
পিড়তলী প্রভৃতি । নৃবিজ্ঞানীরা জানেন, কোন “কাণ্ট; বা! কোন “টেকনিক' 

তার উৎপত্তিস্থল থেকে ক্রমে তরঙ্কায়িত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন 

জলে পাথরখণ্ড ফেললে তার ঢেউ চারিদিকে ছড়ায়। উৎসকেন্দ্রের কাছে 

সবচেয়ে তার প্রাধান্য বেশি হয়। বিশেষজ্ঞের ভাষায় £ 
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এই কারণে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমানের এই অঞ্চলের 

কোথাও আদিম সর্পদেবতা, জাগুলী ও বিষহরির পুজা মনপাপুজার রূপ 
নিয়েছিল । সেন-আমলে যদি “মনসা” নাম হয়ে থাকে, তাতেও এই অঙ্মান 

সত্য হবার সভাবন। থাকে, কারণ সেনর৷ পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম থেকে ছিলেন। 

প্রাগার্য যুগ থেকে হিন্দুযুগ পর্যন্ত মনসার ইতিহাঁস। বধমানেরও তাই। 

যাধাবর শিকারির স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার স্তরের নিদর্শন 

বর্ধমানে পাওয়া গেছে। ব্রাত্য আর্ধরা হয়ত জৈন ও বৌদ্ধয্গের আগে 



১৯৬ পশ্চিমবঙ্গের দংস্কৃতি 

থেকেই এই অঞ্চলে এসেছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধযুগের সঙ্গে রাঁঢ়ের সম্পর্ক 

যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগে, আজ আমরা তা 
কল্পনা করতে পারব না। পার্খনাথ পাহাড় ব্ধর্মীনের বর্তমান সীমাস্ত থেকে 

খুব বেশি দুরে নয়। জৈন তীর্ঘস্কর মহাবীর রাঁঢ় অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য নিঁজে 
এসেছিলেন কিনা, তার সঠিক প্রমাণ নেই। তবে দক্ষিণ বিহারে তিনি যদি 

ভ্রমণ করে থাকেন তাহলে প্রাচীন বর্ধমানে আস তার পক্ষে বিচিত্র নয়। 

রাঢ়ের রূঢ় অধিবাসীরা তাঁর পশ্চাতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। বর্ধমানের 

বাউরীদের অন্যতম টোটেম্ “কুকুর” এবং বাউরীরা এই অঞ্চলের আদিবাসী । 
মহাবীর নিজে না এলেও, তাঁর জীবিতকালেই যে হাজার হাজার শি্ত তার ছিল 

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। জৈনদের শেষ তীর্থককর বধমান- 

মহাবীরের নামেই এই অঞ্চলের নাম হয়ত বর্দমান। এছাড়া বর্ধমান নামের 

উৎপত্তি সহজে ব্যাখ্যা কর] যায় না। জাতক ও তাঁর পরিবারবর্গের শ্রীবৃদ্ধি 

কামনায় মহাবীরের জন্মনাম “বর্ধমান” রাখা হয়। সেই নামেরই ম্থতি বহন 

করছে বর্ধমান” জেলা । জেনদের নিদর্শন বর্ধমান ও তার পরিপার্খব থেকে 

অনেক পাওয়া গেছে, তীর্থঙ্করদের প্রন্তরমূত্তি। সুতরাং নামের মূল কারণ 
সত্য হবারই সম্ভাবনা 

জৈন ও বৌদ্বযুগের পরবর্তীকালের প্রচুর নিদর্শন বর্ধমানে পাওয়া গেছে__ 
গোঁপচন্ত্রের ও গুপ্তদের যুগ থেকে সেনযুগ পর্যস্ত। সুতরাং হিন্দুযুগের 

সভ্যতার সমস্ত ধারা যে বর্ধমানের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ 

নেই। বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ ( পাঁলযুগের ) ও তান্ত্রিকধারার বিচিত্র মিলন- 
মিশ্রণ হয়েছে বর্ধমানে। পরবর্তীকালে মুসলমানযুগে বর্ধমানের এঁতিহাসিক 
ভূমিকার কথা অনেকেই জানেন। বখ.িয়ারের পশ্চাদন্থগমন করেছিলেন 
ধারা, বর্ধমানের উপর দিয়েই তারা গিয়েছিলেন। মোগলযুগেও বর্ধমান 
অন্ততম এঁতিহীসিক ক্ষেত্র ছিল। বর্ধমান জেলায় বু বনেদী মুসলমান 
বংশের বাদ আছে যেমন, তেমনি মুসলমানযুগের সাংস্কৃতিক নিদরশনেরও অভাব 

নেই। প্রসিদ্ধ পীর ও ফকির অনেক আছেন বধানে। তারপর বণিকের 
ছদ্মবেশে এসে ইংরেজর। যেমন রাজা হয়েছিলেন, তেমনি বর্ধমানের রাজা রাও 

বণিকের বেশে পাঞ্জাব থেকে এসে মোগলযুগে জমিদার এবং ইংরেজযুগে 

মহারাজাধিরাজ পর্স্ত হন। রাজকীয় বিলাসিতা ও বদান্ততার নিদর্শন 
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তাদের বর্ধমানে প্রচুর আছে। এঁতিহাসিক নিয়মে আজ তার অধিকাংশই 
অবলুস্তির পথে। আজ বর্ধমানে যে নতুন যুগের অভ্যুদয় হচ্ছে, ভবিযাতের 

এঁতিহাঁসিক তার ইতিহাস রচন! করবেন। 

গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রস্তরযুগের সভ্যতার সীমানার মধ্যে ষে বর্ধমানের 

অনেকটা অংশ ছিল, দুর্গাপুরের ভূগর্ভস্থ নিদর্শন থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া 

যায়। ভাঙ্কর্ষ ও সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থেকে জৈন ও বৌদ্ধযুগের 
প্রবাহের যে চিহৃ পাঁওয়া যায়, তাঁও উপেক্ষণীয় নয়। গুধরমুগেরও নিদর্শন 
বর্ধমান থেকে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে মশাগ্রামের প্রথম চন্ত্রগুণ্ডের মুদ্রা 

উল্লেখযোগ্য । শশাঙ্কের কর্ণন্থবর্ণ রাজ্যেরও অন্তভূক্তি ছিল বর্মমান। পাল 
ও সেন রাজ্যের তে। ছিলই । কিন্তু মুসলমান-রাজত্বকালে, বাংলার ইতিহাসে 
বধমান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং এই মুসলমান যুগেই 
বাংলার সাংস্কতিতে বর্ধমানের দান খুব বেশি। তার মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যে 

বোধ হয় সবচেয়ে বেশি । নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীথণ্ড, কাটোয়।, কালনা, দেনুড়, 

ঝামটপুর, বাঁগনাপাড়া প্রভৃতি বৈষ্ণবদের এঁতিহাগিক স্থান অধিকাংশই 

বর্ধমানে এবং কেশবভারতী, নরহরি সরকার, বুন্দাবনদাস, লোচনদাস, রুষ্দাস 

কবিরাজ, গৌরীদা, জ্ঞানদাস প্রতৃতি বর্ধমানবাসী | 
বর্ধমানের নাম প্রথমে সঠিকভাবে জানা যায় মুসলমানযুগে । মোগলসৈম্ত 

যখন দাউদ কররাণীকে বাংলাদেশ থেকে উড়িস্তার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে 

যাচ্ছিলেন, তখন টাগ্ডা ( মালদহ জেলায়, গৌড়ের কাছে) প্রধান ঘণটি 
হলেও, ব্ধমান ছিল অগ্রগামী মোগলসৈন্তের সম্মুখ-ঘাটি। ১৫৭৪-,৭৫ 

সালের কথা । রাজা তোডরমল নিজে মোগলসৈন্যদের পরিচালনার ভার 
নিয়েছিলেন তখন। বিজয়ী মোগলসৈন্যের পদধ্বনিতে তখন বর্ধমান শহর 

থেকে গড়-মন্দারণ পর্যন্ত পথ কেঁপে উঠেছিল এবং দাউদ কররাণী মন্দারণ 
€ আরামবাগ, হুগলী ) থেকে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে উড়িস্তার দিকে 

পালাচ্ছিলেন। রাজা তোডরমলের এই অভিযানের স্বৃতি ছাড়াও সপ্তদশ 

শতাবীর গোড়া থেকে একাধিক মোগল শাসকের স্থৃতিবিজড়িত বর্ধমান 

শহর। কুতবউদ্দীন, শের আফগান, আজিমুশ্বান, আলিবর্দী খা সকলকেই 
বর্ধমান শহরে বাঁ করতে হয়েছিল একদিন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর 
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জাহাঙ্গীর মানসিংহকে পাঠালেন তৃতীয়বার বাংলার স্রবাদার করে। এই 

সময় বাদ্শাহ জাহাঙ্গীরের জীবনের রোমার্টিক নায়িকা! নূরজাহান ছিলেন 
বর্ধমান শহরে এবং বর্ধমানের তুকাঁ জায়গীরদার শের আফগানের প্রিয়তমা 
বিবি তখন তিনি। অর্থাৎ পরস্ত্রী। রাজসিংহাঁননে বসেও জাহাঙ্গীরের 

মনে তাই শাস্তি ছিল না। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বধনান শহরের কথাই 
তখন তার সব সময় মনে হত। কি করে নূরজাহানকে পাওয়া যায়, বর্ধমান 

শহরের এক জায়গীরদারপত্বীকে কেমন করে আগ্রায় নিয়ে এসে হিন্দুস্থানের 

সমরাঙ্জী কর! যাঁয়--এই ছিল জাহাঙ্গীরের একমাত্র চিন্তা । দরদী কুতবউদ্দীন 
খাঁর সঙ্গে তিনি মতলব করলেন, জোর করেই নূরজাহানকে ছিনিয়ে 
আনবেন। কুতবউদ্দীন খাঁকে সেই উদ্দেশ্যে স্বাদদার করে পাঠালেন 

বাংলাদেশে এবং মানসিংহকে বিহারে সরিয়ে দিলেন। নানাভাবে চক্রান্ত 

করে কুতবউদ্দীন চেষ্টা করলেন শের আফগানকে হত্যা করতে। বার্থ 

হলেন। অবশেষে সামনা-সামনি লড়াই হল। বর্তমান বধমাঁন রেলস্টেশনের 
কাছাকাছি কোন স্থানে এই লড়াই হয়েছিল। লড়াইয়ে শের ও কুতব 

উভয়েই নিহত হুন। ছু'জনকেই পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। বর্ধমান 

শহরের একদিকে সেই প্রস্তরমপ্তিত কবর ছুটি রয়েছে-_শের আফগানের 
ও কুতবউদ্দীনের। কবরের সামনে ফ্াড়িয়ে মনে হয়- হতভাগ্য শের 

আফগান! আর মনে হয়, ধার রূপে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠত এবং 

ধিনি বিলাসপ্রিয় জাহাঙ্গীরের রাজ্যপরিচালনার ভার নিজের হাতে 

নিয়েছিলেন, সেই ভারতসম্রাজ্জী নূরজাহান একদিন বর্ধমান শহরের ক্ুত্্র 

আকাশেই তারকার মতন বিরাজ করতেন, সামান্য জায়গীরদার-পত্তীরূপে । 
সম্রাট শাজাহান কুমারজীবনে বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান শহর দখল 

করেছিলেন। শোভা সিং ও রহিম খাও দিদ্রোহ করে বর্ধমান শহরে 
নিহত হন। সম্রাট গুরঙ্গজীব তাঁর পুত্র আজিমৃশ্বানকে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত 
করেন এবং ১৬৯৭ সালে আজিমুশ্বান বর্ধমান শহরে আসেন । বর্ধমান শহরেই প্রায় 

তিন বছর তিনি থাকেন । মোগল আমল তখন অন্তাচলে । রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খল। 

নেই। কলকাতা, চন্দননগর ও চু'চুড়ায় এই সময় ইউরোপীয় বণিকদের দুর্গ 
গড়ার অনুমতি দেওয়া হয় আত্মরক্ষার জন্য । ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে 

আজিমুশ্বীন স্থৃতান্ুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের 
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জমিদারীন্বত্ব ১৬,০০*২ টাকা! নজর নিয়ে, স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে 

তীদের কিনে নেবার অনুমতি দেন। কলকাতা শহর তথ] বৃটিশ সাঁমাজোর 

গোড়াপত্তন হয় বর্ধমান শহর থেকে । 

 কটক থেকে ফেরার পথে আলিবরী' খা আরামবাগের "মুবারক মঞ্জিলে' 
শুনলেন যে, নাঁগপুর থেকে একটি মারাঠাবাহিনী পঞ্চকোট পার হয়ে এসে 
বর্ধমান জেলায় লুষ্ঠনাভিযান চালিয়েছে । ১৭৪২ সালের ১৫ই এপ্রিল 

নবাব আলিবর্দা খা বর্ধমান শহরে উপস্থিত হুন, মারাঠা অভিযান প্রতিরোধ 
করার জন্ত। পরদিন সকালে তিনি শোনেন যে, মারাঠা অশ্বারোহী সৈম্ত 

বর্ধমান শহর ঘেরাও করে ফেলেছে। প্রায় এক সপ্তাহ আলিবদাঁ খ! তাঁর 
সৈন্যসামস্ত নিয়ে বর্ধমানে থাকতে বাধ্য হুন, বন্দী অবস্থায়। তারপর লড়াই 

করতে করতে কাটোয়৷ হয়ে মুশিদাবাদ যাবার চেষ্টা করেন। এই সময় 

বর্ধমান শহরের আশেপাশে, বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পর্থে চারিদিকের 

গ্রামাঞ্চলে বারা ঘষে অত্যাচর করে তা অবর্ণনীয়। বাংলাদেশের 
ছুরস্ত ছেলেরা আজও যে বগাঁর ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার এঁতিহামিক 
কারণ আছে। পশ্চিমবাংলায় নবাবী শাসন বেশ কিছুদিনের জন্য প্রায় শেষ 

হয়ে যায় বল। চলে। এই সময় হুগলী, বধগ্রান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল 

থেকে স্থানীয় বনু বনেদী পরিবার ভাগীরথীর পূর্বতীরে পাঁলিয়ে এসে বসবান 
করতে আরম্ভ করেন। একট সামাজিক বিপর্যয় হয়ে যায় পশ্চিম- 

বাংলায়। 

অগ্রগামী ইতিহাসের এইরকম অনেক পদচিহ্ন আছে বর্ধমান শহরে ও 

বধমান জেলায়-_মুসলমানযুগ থেকে বুটিশযুগ পর্যস্ত। বর্ধমান শহরে মুসলমান 

স্থবাদার ও নবাবরা! বসবাদ করতেন না। একমাত্র আজিমুশ্বান ছিলেন গ্রায় 
তিন বছর। কিন্তু তাহলেও তারা মধ্যে মধ্যে পশ্চিমবাংলার প্রাণকেন্দ্র 

বর্ধমানে যে আসতে বাধা হতেন এবং কিছুদিন করে থাকতেন, ভাতে কোন 

সন্দেহ নেই। কোথায় থাকতেন তারা? তার কোন চিহ্ন নেই বর্ধমান শহরে 

বা তার আশেপাশে । কোথায় ছিল তাদের সেই প্রামাদ ও বাসভবন? 

বর্ধমানবাসী নিশ্চয় জানতে চাইবেন, আফগান জায়গীরদার বীর শের আফগান 

কোথায় বাস করতেন? কোথায় সেই জীর্ণ গৃহের পরিত্যক্ত কক্ষ, যেগ্ানে 

একদিন নূরজাহান ছিলেন ? কেউ বলতে পারেন না। বর্ধমান শহর ও তার 
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আশেপাশে জীর্ণ অট্টালিকা অনেক আছে, কিন্ত তার কোন ইতিহাঁস জানা 

নেই। বাকি ঘা প্রাসাদ, দীঘি ও প্রমোদ-উগ্যান ইত্যাদি আছে বর্ধগানে, তা 

সবই প্রায় বর্ধমানের মহাঁরাঁজাদের কীতিত্তস্তভ। নবাবী আমলের কোন 

উল্লেখযোগ্য বাহ নিদর্শন নেই, ইট পাথরের নিদর্শন। একটি মসজিদ আছে বমীন 
শহরে- নবাব আঞিমুশ্বানের আঁদেশে তৈরি, নবাবী আমলের অন্যতম নিদর্শন। 
এছাড়া, বাকি সব বোধ হয় আশেপাশে কোথাও জঙ্গলে বা মাটির তলায় চাপা 

পড়ে আছে। অথব৷ বারংবার বিদ্রোহীদের দুর্ধর্ষ অভিযানে ( শোভ। সিং, 

রহিম খা প্রভৃতি ) এবং ব্গাঁর্দের অত্যাচারে সেই সব কীতিত্তভ হয়ত ধ্বংস 
হয়ে গেছে । তারই ইট পাথর দিয়ে হয়ত অন্ঠান্য অট্টালিক তৈরি হয়েছে। 
এমনও হতে পারে যে বাংলার নবাবরা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রাসাদবহুল 

কোন দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলা যুক্তিসম্মত বিবেচনা করেননি, নিরাপদ 

নয় মনে করে। 

আজিমুশ্বানের মসজিদ, শের আফগান ও কুতবউদ্দীনের কবর ছাড়া বর্ধমান 
শহরে পীর বহরমের স্থানটিও উল্লেখযোগ্য । আকবর বাঁদশাহের রাজত্বকালে 
গীর বহরম এদেশে আসেন এবং আবুল ফজল ও ফৈজির চক্রান্তে নাকি রাজ- 

ধানী ছেড়ে বাংলাদেশে বর্ধমানে চলে আসতে বাধ্য হন। বর্ধমান শহরে 

পৌছবার কয়েকদিনের মধ্যেই তীর মৃত্যু হয়। শহরের প্রান্তে জয়পাল নামে 
একজন বিখ্যাত হিন্দ সাধুর সঙ্গে পরিচয় হয় পীর বহরমের। তারা পরস্পরের 
গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন। মুসলমান পীর ও হিন্দু সাধুর আধ্যাত্মিক মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় 
হয়, সাঁধক জয়পাল অভিভূত হয়ে পীর বহরমের শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। বর্ধমান 

শহরের প্রান্তে ছুই হিন্দু মুসলমান সাধুর একাত্মতার স্বৃতিচিহ্ন আজও রয়েছে 
দেখা যায়। পীর বহরম ও জয়পাঁলের নাম হিন্দুমুমলমান-নিবিশেষে সকলে 

অদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন । 

বাংলার বিখ্যাত শাঁক্তনাধক কমলাকাস্তের উপাস্য দেবী ও উপাসনার স্থান 

আছে বর্ধমান শহরে । রামপ্রসাদ ও কমলাকাস্ত-_-বাংলার শক্তিসাধনার ছুই 
জনপ্রিয় সাধক ও চাঁরণ-কবি, একজন হালিশহরের, আর একজন বর্ধমানের । 

বর্ধমান-সংলগ্ন কাঞ্চমনগর গোবিন্দদাসের স্বতিবিজড়িত বলে অনেকে মনে 

করেম। বর্তমানে আমর! বাংলাদেশের যে কয়েকটি বিদ্যাুন্দর কাব্যের সঙ্গে 

প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত তার মধ্যে গোবিন্দদাসের কাব্যটি প্রাচীনতম মনে হয়। 



বর্ধনান ও 

বিষ্াহ্নন্দর কাব্য তাঁর কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত একটি উপাখ্যান। গোবিন্দ- 
দাসের বিগ্ভার জন্মভূমি 'রত্বপুর” কুষ্ণরামের বিদ্যার জন্মভূমি বীরসিংহের 
রাজধানী 'বীরসিংহপুর” বলে উল্লেখ কর হয়েছে । সংস্কৃত বিস্যান্ুন্দরের স্থান 

উজ্জয়িনী। ভারতচন্ত্র, রাঁমপ্রসাদ, বলরাম, রাধাঁকাস্ত 'ব্ধমান' বলে উল্লেখ 

করেছেন। স্থতরাং বর্ধমান কেন্দ্র করে বিদ্যান্থন্দরের কাহিনীও পল্লবিত হয়ে 

উঠেছে এবং স্থানীয় লোক বিদ্যা ও স্থন্দরের স্মতিবিজড়িত স্থানগুলিও আমাকে 

দেখিয়েছেন । দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, সংস্কতের 'উজ্জয়িনী” কিভাবে ও 

কেন বাংলার 'বর্ধমানে” পরিণত হুল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বল! হয়েছে, বর্থমানের 

' রাজা বীরসিংহের কন্ত| বিদ্যা! স্বয়ং পণ করেছেন, তাঁকে যিনি বিদ্যায় পরাস্ত 

করতে পারবেন, তিনিই তার পাত হবেন। বিদ্যার বিবাহের জন্য রাজ। 

চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে লোকমুখে কাকীদেশের রাজ! গুণসিন্থু রায়ের পুত্র 
নুন্দরের সংবাদ পেয়ে তিনি ভাট পাঠালেন পত্র দিয়ে। ভাটের পত্র পেয়ে 
সুন্দরের ইচ্ছ! হল ব্ধমান আসার । নুন্দর ঠিক করলেন : 

একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন । 

যতন নহিলে কোথ! মিলয়ে রতন ॥ 

স্থন্দর কালীসাঁধনা করলেন। দেবী বললেন ঃ 

চল বাছ৷ বর্ধমান বিদ্যালাভ হবে। 

কে সুন্দর, কৌথাকাঁর সুন্দর, কে বিদ্যা, কোথাকার বিদ্যা, তার কোন 
এঁতিহাঁসিক ভিত্তি থাকুক বা ন! থাঁকুক, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 

গড়ব্ণন' ও 'পুরবর্ণন” থেকে, প্রায় দু'শ বছর আগেকার বর্ধমান শহরের 
মূল্যবান এঁতিহাঁসিক পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। মধ্যযুগের নগরের সমত্ত বৈশিষ্ট্য 
যে বর্ধমানের ছিল তা ভারতচন্দ্রের গড় ও পুরবর্ণন! থেকে পরিষ্কার বোঝা৷ ষায়। 

গড়খাই-প্রধান বর্ধমানের ছয়টি গড় বর্ণনা করেছেন ভারতচন্দ্র : 

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস। 

ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস। 
ছিতীয় গড়েতে দেখে মৃত মুসলমান । 
সৈয়দ মল্লিক শেখ মোগল পাঠান ॥ 

তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল। 
অগ্তরশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥ 



২০২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রাজপুত। 
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত ॥ 

বষ্ঠ গড়ে দেখে যত বৌদেলার থান। 

সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন ॥ 
ইত্যাদি 

বর্ধমান শহরের চমৎকার চিত্র এই বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। পুরবর্ণনার 

সামাজিক চিত্রটি আরও হ্ুন্দর । যেমন-_. 

ব্রাহ্মণ মশ্তুলে দেখে বেদ অধ্যয়ন । 

ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন ॥ 

ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব। 

শিবপৃজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥ 

বৈচ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ.*' 

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি-- 

আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক"" 

কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর'*' 

অবধৃত জটাভম্মধারী সারি সারি 
সমাজ-জীবনের নিখুত ছবি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিব চণ্ডী ও ভবানীর পূজারী, 

বৈষ্ঠ কায়স্থ উ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাগরিক, অবধৃত কোল ব্যাধ বেদে মাল বাজী- 
কর ইত্যাদি বিভিন্ন জীতিসম্প্রদায়ের বাস ছিল বর্ধমান শহরে। মধ্যযুগীয় 
নগরের মতন এক একটি অঞ্চলের মধ্যে তাদের প্রাধান্য গণ্ডিবদ্ধ ছিল। 

আধুনিক জীবনযাত্রার টানে নবাবী আমলের মেই লব নাগরিক বৈশিষ্ট্য বর্ধমান 
শহরে আর দেখা যায় না। 

মধ্যযুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক স্থতিচিহ বর্ধমান শহরের 
উপাস্তে রয়েছে-_সতীদাহের বিস্ময়কর স্বতিচিহ। অনেকেই জানেন না। 

“তীর মাঠ, নামে পরিচিত স্থানটি । একেবারে পাড়ার লোক ছাড়া বাইরের 

লোঁক অনেকেই সতীর মাঠের কথা আজ গেছেন । বিরাট একটি বাগান এবং 

প্রধানত আমগাঁছের বাগানই যে স্থান ছিল তা পরিষ্কার বোঝা 
ঘায়। আমগাছের তল! সতীদাছের ও সহমরণের শ্রেষ্ঠ স্থান। অনেক সতী- 

মন্দির আছে এখানে, এখন'গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অনেক মন্দির ভগনজ,পে 
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পরিণত হয়েছে। দেখলে মনে হয়, মতীমন্দিরগুনি ছু'তিনশ বছরের পুরানো । 

মৌগলযুগে সপ্তদশ শতাঁবীতেও যে মতীদাহের ও সহমরণের কি রকম গ্রাধাস্ 

ছির এদেশে, তা বািয়ের ও অন্ন পর্যটকদের প্রত্যক্ষ ভরমণবত্তাস্ত থেকে 

জানা যায়। মনে হয়, তখন থেকেই বর্ধমান শহরের উপকঠের এই স্থানটি 

মতীদাহের কেন্ত্ররূপে পরিচিতি লাভ করে এবং ক্রমে 'দতীর মা" নাম হয় 

তার। একসময়ে এই স্থানটি ধর্মান্ধ মানুষের কাছে পবিত্র স্থান ছিল মিশ্য়। 

আজ নেই কুসংস্কারের বেদনাময় কীতিত্তনগুলি ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। 

ইতিহাসের অগ্রগতির পথে অতীতের মেই মর্াস্তিক শ্বৃতিবিজড়িত 'সতীর 

মাঠ আজ বর্ধমীনবাঁদীর চেতনা থেকে গ্যন্ত নুপ্ত হয়ে গেছে। হওয়াই 

স্বাভাবিক। 



অমরাগড় 
প্রাচীন গোপভূমের অন্তর্গত অমরাগড়। স্টেশন থেকে মাইল ছুই দুরে । 

সদগোপ-রাজা মহেন্দ্রনাথ (মাহিন্দি রাজা বলে কথিত) তার মহিষী 

অমরাবতীর নামে দুর্গের নামকরণ করেন অমরার গড়। গড় বা ছুর্গের কোন 

চিহ্ন নেই আঁজ। গড়ের রেখা আছে, ঢাকা । জীর্ণ দেবালয় আছে, আর 

রাজবংশের কুলদেবতা আছেন। রাজ! নেই, রাজ্যও নেই। শৃন্ত নামের 
প্রতিধ্বনি আছে ফাঁকা মাঠে_ হাঁতশাল! (হাঁতিশালা ), ভান্ুকশোল (ভালুক- 
শাল। ), রঙ্গাল ( রঙ্গ।লয় ), ধলার ( ধনাগার ), মরাইতল!। বাংলার অধুনালুপ্ত 

সদগোপ-রাজবংশের নিরবয়ব সাক্ষী । 

গোপভূমের রাজাদের ইতিহাঁন কোথাও লেখা নেই। এরকম অনেক 

রাঁজার কোন ইতিহাস জানা নেই, জানবার চেষ্টাও করা হয়নি। বাংলার 
ইতিহাসের এই সব শূন্য স্থান যতদিন না পূর্ণ করা হবে, ততদিন বাঙালীর মনে 
অনেক প্রশ্ন জাগবে এবং তাঁর কোন সছুত্তর কোন এতিহাসিকই দিতে 
পারবেন না। যেমন 'ব্ধমানঃ প্রসঙ্গে বলেছি, পালরাঁজবংশের কথা । পাল 

রাজারা যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে না বসে থাকেন, 

তাহলে তাঁদের আসল পরিচয় পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা উচিত। তারা 

যদি ব্রাহ্মণ টবগ্য বা কায়স্থ রাজবংশ ন! হন, তাহলে তাঁদের লুপ্ত বংশ-পরিচয়ও 

জান! প্রয়োজন। বর্ধমান জেলার নানাস্থানে ভ্রমণের সময় লোকমুখে ছু'টি 
কথা খুব বেশি শুনেছি । উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে ধার! ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ 

কৌতুহলী তারা বলেন, পাঁলরাজার] সম্ভবত উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন। উউগ্রক্ষত্রিয়' 
সম্বন্ধে কয়েকখানি কুলগ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ দেখেছি; তার মধ্যে শ্রীহরিচরণ 

বন্ধুর “উগ্রক্ষত্রিয়' একটি। সদ্গোপরা বলেন যে, পালরাজারা সদগোপবংশীয় 
ছিলেন। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষের “সদগোঁপ-তত্ব* (ছুই খণ্ড) শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ 
কুমারের 'সদ্গোপ জাতির ইতিহাস" ইত্যাি গ্রন্থে এ বিষয় আলোচনা করা 
হয়েছে। এগুলি প্রামাণিক ইতিহাস নয়, কুলপঞ্ী ও কিংবদস্তী থেকে রচিত। 

তাহলেও এতিহাপিকের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কোন কাহিনী, প্রবাদ বা 

কল্পনা ঘখন জনচিত্তে শিকড় বিস্তার করে, তখন মাটিতেও তার মুল থাকা 
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সম্ভবপর | উগ্রক্ষত্রিয় বা সদ্গোপ, কারও দাবি বা যুক্তি “ঈইতিহাসিক' নাও 
হতে পারে । তথ্য ও প্রমাণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্ধস্ত তাদের 
কুলপঞ্জীর প্রমাণ বা কিংবাস্তীর সানী “ইতিহাস” বলে গ্রহণ করা যাঁয় না। 

তবু* সদগোপ-রাজবংশ একাধিক ছিল রাঢদেশে এবং পালবংশ তার মধ্যে 

অন্যতম । মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রাজবংশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, এই বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা গন্ধরবপা্ন গড় অমরাবতীর কাছে দিগ্নগর গ্রামে জন্মেছিলেন এবং 

সেখান থেকে এসে নারা'য়ণগড়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গড়-অমরাবতী বা 

অমরার গড় ও দিগ্নগর ছুই-ই বর্ধমানে। অমরার গড়ের পাচ ছয় মাইল পূর্ব- 

উত্তরে ভাক্ধী, ভাঙ্কীর মাইল চারেক দক্ষিণে দিগ্নগর। সবটাই গোপভূমের 
মধ্যে। নারায়ণগড় রাজবংশের কুলপঞ্জীতেও এই কথা বলা হয়েছে। 

মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশ সম্বদ্ধেও প্রবাদ আছে যে, তারা জাতিতে 

সদগোপ এবং বধন্মান জেলার নীলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ' কেউ কেউ 

বলেন, তাঁর! ক্ষত্রিয়-সম্ভতান।১ কিন্তু বাংলার সামন্ত রাজাদের 'ক্ষত্রিয়ত্ের” 

দাবির যৌক্তিকত1 সন্বদ্ধে ইতিহাসের ছাত্রদের নতুন করে কিছু বলার নেই। 
রাজবংশ হলেই ক্ষত্রিয়” হতে হবে এবং উত্তরভারত থেকে আদতে হবে, 
এরকম একটা বিজাতীয় ধারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন এদেশের রাজার। আত্ম- 

মর্যাদা বৃদ্ধির আশায়। সামাজিক জাতিভেদপ্রথা তার জন্য দায়ী। যাই হোক, 

এরকম একাধিক সদ্গোপ-রাজবংশ রাঢ়দদেশে ছিলেন এবং তাঁরা দূরে ছড়িয়ে 

পড়েছিলেন । বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা সদগোপরাজ্যের অতীত 

স্বৃতি আজও বহন করছে। ভাক্কী, অমরাঁর গড়, কাকসা, দিগ্নগর, ঢেক্করী- 
ঢেকুর ( গৌরাঙ্গপুর ), মঙ্গলকোটি, নীলপুর প্রভৃতি স্থানের সদ্গোৌপ-রাঁজবংশের 
রাজাদের ( পাঁলবংশ-সহ ) এই স্দীর্ঘ ইতিহাস থেকে মনে হয় বাংলার পাল- 
রাজবংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দাবি অন্তত অনুসন্ধানের যোগ্য, উপেক্ষণীয় 

নয়। উগ্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কেও এই কথ বলা যায়। 

ভাঙ্কীর ও অমরার গড়ের সদগোঁপরাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক 
কিংবদস্তী আছে। তাঁদের কুলপঞ্তীর মধ্যেও পার্থক্য আছে দেখা যায়। 

স্ৃতরাং সঠিক ইতিহাস কিছু জানবার উপায় নেই। তবু কিংবাদস্তী ও 
কুলপঞ্জীর কথ! সামান্ত কিছুও হয়ত এঁতিহাসিকদের কাছে গ্রাহথ বা বিবেচ্য 

১ উ্িলোক্যনাধ পালের ও যোগেশচন্র বন্ধুর “মেদিনীপুর ইতিহাঁস' রষ্টব্য। 
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হতে পারে মনে করে এখানে উল্লেখ করছি। ভন্ুপাদ ( ভন্তুপদ, ভর্গুকপদ ) 
নামে এক খধি ছিলেন। ভান্ুকপালিত বা! ভান্ুকারুতি বলে নাম ভন্ুপাদ। 
আহ্কমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে তিনি গোপভূমে যেসস্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন, তারই নাম “ভান্বী'। বাহুবলে তিনি অনেক দেশ জয় করেন। গার 

পুত্র গোপাল। তার পৌত্র ( মতাস্তরে প্রপৌন্র ) হলেন অমরাঁর গড়ের বিখ্যাত 
মহেন্দ্-রাজা। মহেজ্দরের রাঁজ্য কাটোয়৷ থেকে পঞ্চকোট পর্যস্ত নাকি বিস্তৃত 
ছিল। স্বপ্রার্দি্ হয়ে মহেন্দ্র রাজা খেজুরড্ডির উগ্রক্ষত্রিয় জগৎসিংহের বাড়ি 
থেকে জোর করে দশতুজা পিংহবাহিনী দেবীমৃতি নিয়ে এসে নিজের 
বাড়িতে স্থাপন করেন। সেই দেবীর নামই শিবাখ্যা দেবী। এই শিবাখ্যা 
দেবীই এই বংশের কুলদেবতারূপে অমরার গড়ে পুঁজিত হন। রাজ! মহেন্দ্রে 
ছুই রানী (কেউ বলেন, তিন রানী) ছিলেন এবং তাঁর দুই কন্তা ছিল-_ 
কালিন্দী ও যমুনা। এক কন্যার বংশ হুল পিউড়ের রাজবংশ, আর এক 
কন্ঠার বংশ কাকসার রাঁজবংশ। তৃতীয়! রানীর সন্তানের বংশ দিগ্নগরের 

বংশ বলে কথিত। প্রবাদ আছে, রাজ! লাউসেন ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে 
যুদ্ধে পরাজিত করে মহেন্দ্রের রাজ্যবিস্তারে সাহাধ্য করেন। রাজা মহেন্দ্র 
পরে নিজের রাজ্য দুই ভাগে ভাগ করে দেন। একভাগের রাজধানী 
অমরার গড়, অন্তভাঁগের রাঁজধানী হল দিগ্নগর। এই বংশগুলিই পরে 
“ভা্কীর খোঁচ+, “দিগনগুরে খোঁচ” 'কীকসার খোঁচ” বলে পরিচিত হয়। 

কাকদার রাজবংশের রাজ্য আন্মমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাববীতে ধ্বংস 
হয়ে যাঁয়। সৈয়দ বোখারী কাকসাঁর গড় ও দুর্গ দখল করে বাজাকে হত্যা 
করেন এবং জমিদারী মুসলমানদের 'আয়মা, দেন। কীঁকসা অঞ্চলের 

আয়মাদার মুসলমানরা তাঁদেরই বংশধর । অমরার গড়ের রাজকীয় অস্তিত্ব 
প্রায় সপ্তদশ শতাবী পর্যস্ত ছিল। বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গে গোপভূমের 
(অমরার গড়) সদ্গোপরাজাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তারা শেষ পর্যস্ত 

পরাজিত হুন। বাংলাদেশে মোগল অধিকারকালে এই ঘটন! ঘটে বলে 

মনে হয়। বর্ধমানের জমিদার রাজারা তখন থেকেই ক্রমে প্রতিপত্তিশালী 

হয়ে ওঠেন। 
অমরার গড়ে এখন গড় নেই, ছুর্গ নেই, রাজবাড়িও নেই। কিন্ত গ্রাম 

প্রদক্ষিণ করলে পরিফার বোবা! যায়, হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা। কোন গ্রাম নয়, 
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বহু প্রাচীন গণুগ্রাম অমরার গড়। হাতিশালা, ভান্ুকশালা, রঙ্গালয়, ধনাগার, 
মরাইতল! নামে যে সব মাঠের দ্দিকে গ্রামবাসীরা আঙুল দিয়ে দেখান, 
সেখানে উচু উচু মাটির টিবি ও স্তুপ আছে প্রচুর এবং ইটের গাথুনিও 
সমাধিস্থ হয়ে আছে যথেষ্ট । ইতিহাস ষে একটা কিছু আছে এবং অনেক- 
দিনের প্রাচীন ইতিহাস, তা বেশ বোঝা যায়। ভূগর্ভে যা আত্মগোপন 
করে আছে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে কোদাঁল-কুড়াল নিয়ে মাটি খোঁড়ার 
দরকার। কিন্ত খুঁড়ছে কে? 

সদগোপবংশীয় গ্রামবৃদ্ধদের কাছ থেকে অমরার গড়ের একটি কাহিনী 

শুনেছি, যা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে । কথায় কথায় 

একজন প্রবীণ ব্যক্তি বললেন পূর্বে এরা ভান্নুক পুষতেন, পালন করতেন। 

“ভানুকশাল' কথা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও চমকগ্রদ 

হুল, তিনি বললেন, ভান্ুক মরলে তার অশৌচ পালন করতেন, হাড়ি 

ফেলতে হত পর্যস্ত। এখন তাল্ুকও নেই, অশৌচও কেউ পালন করেন 
না। গোপভূমের রাজবংশের এই সংস্কারের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য কি, তা 
সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা সহজেই বুঝতে পারবেন। ভান্গুক টোটেম এবং ভান্গুক 
সম্পর্কে সমস্ত কাহিনী পশ্তপালক-সমাজের নিদর্শন। পশুপালন ও চাষবাস 

গোপভূমে একই সময়ে বিকাশ হওয়া মোটেই আশ্চষ নয়। তা ছাড়া 
কুষি ধাদের পেশা, পশুপালন যে তাঁদের বৃত্তি নয়, তাও ঠিক নয়। পশুপালন 
আর্যভাষীদেরও প্রধান বৃত্তি ছিল। আজও কি কৃষকরা পশুপালন করেন 
না এবং হিন্দু সমাজে পণুপালনের মর্যাদা নেই? যথেষ্ট আছে। ভান্কী 
অমরার গড়ের সদ্গোপ-রাজবংশের এই সংস্কারের এতিহাসিক তাৎপর্য 

অসাধারণ। কথায় কথায় গ্রামবৃদ্ধরা যখন বললেন, তখন চোখের শামনে 

অতীত ইতিহাসের অন্দর-মহল যেন খুলে গেল মনে হল। 

অমরার গড়ে পুরাতন দেবালয় আছে অনেক । দেবদেবীও অনেক আছেন। 

কুলদেবতা শিবাখ্যা দেবী আছেন, দুগ্ধেশ্বর শিব আছেন। সাধারণ ইটের ৬ 
বাংলা-মন্দিরে বিরাজ করেন। পঞ্চরত্ব নারায়ণ-মন্দির আছে অপুর্ব কারুকার্ধ- 

খচিত। রাঢ়দেশের বাংল! ঘরের মডেলে তৈরি একটি সুন্দর হুর্গামন্দির 
আছে, য|৷ সচরাচর দেখা যায় ঘা। ঠিক এই ধরনের মন্দিরের গড়ন এই 
অঞ্চলে আর কোথাও দেখিনি । কাঁকস! রাজবংশের কুলদেবত। কন্ধেশ্বর 
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মহাদেব, অনার্দিলিঙ্গ। “জীবতকুণ্ড নামে এক পুফরিণীর পাড়ে কক্ধেশ্বরের 

মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রায় পঞ্চাশ যাট বছর আগে কাকসাঁবাসী মালিক আবদুল 

সভার, শোন! যাঁয়, এই পুকুরের পাড়ের জমি খুঁড়েছিলেন এবং ভাঁঙা ইট, 
স্তস্ত ও পাথরের দেবদেবীর মৃত্তি পেয়েছিলেন অনেক। এখনও এখানকার 
অধিবাসীরা! বলেন যে, দেবদেবীর মুর্তি খোজ করলে পাওয়] যায়, তবে জঙ্গল 
ভেদ্দ করে সন্ধান কর! কঠিন। কাঁকসার বংশধরর! অন্যান্ত আরও অনেক 
স্থানে বাস করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে মনসাদেবীকে কুলদেবী বলে পুজা 
করেন। শিব-শক্তি ও যমনসার উপাসনা সদ্গোপরাঁজবংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 

দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অধিকাংশ শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে 

কিংবদস্তীটি বিশেষভাবে ন্মরণীয়। একই কিংবদন্তী যখন কোন স্থানে একগ্রাস্ত 

থেকে অন্থপ্রান্ত পর্যস্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তখন তার এঁতিহাসিক মূল্য 
কোন সন্ধানীই অস্বীকার করতে পারেন না । বনে গিয়ে গরুর দুধ দেওয়া এবং 

গোপদের স্বপ্র দেওয়ার সঙ্গে শিবের উৎপত্তির ষে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়, 

তা রাঢ়ের সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে 

আরও অনুসন্ধান করলে হয়ত আমরা বাংলার শৈব ও শাক্ত-ধর্মের বিকাশের 

ধার! সম্বন্ধে অনেক অজানা কথ৷ জানতে পারি। 

সদগোঁপ রাজাদের শৌর্ধবীর্ধের এতিহাশ্রিত কাহিনীও গোঁপভূমের সর্বত্র 
যথেষ্ট শোনা যায়। তার মধ্যে অমরাঁর গড়ের “মাহিন্দি রাজার বীরত্বের 

হিনী অন্ততম। এই ধরনের কাহিনী অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

বৃহৎ “শিবাখ্যা-কিস্কর কাব্য” রচনা! করেছিলেন। কাব্যগ্রস্থখানি লোকসমাজে 
আদৌ পরিচিত নয়, কারণ কাব্যমূল্য তার বিশেষ নেই। তবু এরকম 
একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ অমরার গড় কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল এবং বাংলা 

' ১৩১৯ সনে 'জন্মভূমি প্রেস” থেকে ছাপা! হয়েছিল ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। 
গ্রন্থারভ্তে কবি শিবাখ্যা দেবীকে বন্দন৷ করেছেন : 

এসে! দেবি ! মহামায়। শিবাখ্যা জননী, 

তোমার প্রসাদে মাগো ধরিন্থ লেখনী । 

মহেন্দ্র রাজার অনেক বীরত্বের কাহিনী এই কাব্যে আছে। অমরার গড়ে 

অনেক রাজা অভিষান করেছেন এবং বীর রাজ! ও তাঁর বীর যোদ্ধারা জীবনপণ 

করে দেশরক্ষা করেছেন-- 
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অমরার গড় পরিখা বেত 

নিতান্ত ছুর্ভেগ্চ জগতে বিদিত, 
প্রবেশের পথ, রোঁধি মহাঁরথ 

থাকিবে সতত হয়ে সতকিত, 

যাবৎ না শক্র হয় প্রতাড়িত 

মহেন্দ্র রাজার বংশবিবরণও আছে এই কাব্যে-_ 

শোন মহারাঁজ শোন দিয়! মন 

কহি মহেন্দ্রের বংশ-বিবরণ, 

পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার 

ভন্লুপদ নাম জানে সর্বজন, 

ভল্গুকে তাহারে করিল পালন ।'*" 

জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়, 
শৈশবে সে শিশু নির্ভয় হৃদয়, 

মৃগয়৷ করিত, শ্বাপদ বধিত, 

বনের বরাহ করিয়! বিজয়,""" 

ক্ষত্রিয়-বাতিক বাদ দিলেও, গোপভূমের অনেক কথা এই কাব্য থেকে 

জানা যায়। বোঝা যায়, রাঁটের সদগোপদের ইতিহাস দীর্ঘকালের ইতিহাস 

এবং প্রাচীন বনেদী সদগোৌপ-বংশের মধ্যে বর্ধমানের সদ্গোপরা অন্থতম | 
বর্ধমানের গোপভূম থেকে__ভাক্কী, অমরার গড়, িগ্নগর, কাঁকস। প্রভৃতি 

অঞ্চল তাদের আদি বসবাসকেন্দ্র কিনা বলা যায় না। তবে এই অঞ্চলের 

রাজবংশ ও কুলীন সদ্গোপ-বংশীয়রাই বাংলার অন্যান্য স্থানে হ্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্য 

স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নয় শুধু, 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও যে সদগোঁপদের যথেষ্ট মূল্যবান দান আছে, তা তাদের 
ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণ থেকে আজও পরিষফার বোঝা যায়। অমরার গড় বাংলার 

সদ্গোপদের এই প্রাচীন ইতিহাস ও এঁতিহের ম্থৃতি বহন করছে-_-এ যুগের 

বিষ পরিবেশে । 

১৪ 



মানকর 
পাল ভট্চাজ খা 

তিন নিয়ে মানকর গ। 

--এককালে বর্ধমান জেলার গৌরব ছিল। এখন মানকর বলে চেন! যায় 
না, এমনকি বিখ্যাত মানকরের কদ্মা দেখেও না। চোদ্দ মণ ময়দা লাগত যে 

মানকরের ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে, সেই মানকর পরে মড়কে প্রায় মহাশ্মশানে 
পরিণত হয়েছিল। পঞ্াশ বছর আগেও প্রায় সাতশ ঘর ব্রাহ্মণ ও সাতশ ঘর 

তন্তবায় বাস করতেন মানকরে । ব্রাঙ্ষণর! বিদ্ভাচর্চা করতেন, আর তাতির! 

তাঁত বুনতেন। শিল্পকলায় যেমন, পাণ্ডিত্যেও তেমনি অতুলনীয় ছিল মানকর। 

সারা মানকর গ্রাম চষে ফেললেও এখন আর কেউ তা৷ বুঝতে পারবেন না। 

ভগ্ন বাস্তভিটের রুগ্ন ঘুঘুর দিকে চেয়ে হঠাৎ হয়ত মনে হবে-_কি ছিল, কি যেন 
হারিয়ে গেছে । ভিটের পর ভিটে, পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ, জনশূন্য | একদা! 
স্থপ্রসন্ন মানকর গ্রাম আজ বিষগ্নতায় স্লান। 

সবার আগে মনে হয় মানকরের শিল্পী ও বণিকদের কথা । মানকরের 

গ্রামাসমাজের কি পাকাপোক্ত অর্থ নৈতিক বনিয়াদই না ছিল এক সময়! 

ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আজ । আধুনিক যুগের আক্রোশ মেটাতে হতভাগ্য 
মানকর সর্বন্বাস্ত হয়ে গেছে, অথচ কোন আশীর্বাদই তার পায়নি সে। রিক্ত 

মানকর তাঁর তন্কবায়দের কথ! ভাবে, প্রায় হাজার তাঁতের ধ্বনি যখন প্রতিধ্বনিত 

হত তার বুকে । মানকরের “বেনারসী চেলী'র কথা আজ হয়ত সোনার পাথর- 
বাঁটর মতনই শোনাবে কানে, কিন্ত এককালে ছিল। মাঁনকরেই তৈরি হত 

'বেনারসী চেলী'। মানকরের তর ছিল বিখ্যাত। আজ তসরের “ত* পর্যস্ত 

নেই। মানকরের বিশ্বাস'দের পূর্বপুরুষ মহেশ বিশ্বাম পলু-পোকার চাষ 
সম্বন্ধে “কীট-কৌতুক” নামে একখানা বইও লিখেছিলেন, আজ সে-বই দেখলাম 

পোকায় কেটে বাঁঝর! করে দিয়েছে । বিশ্বাস মশায়ের মুখের বুলিই ছিল-_ 
পরে তসর, খায় ঘি 

তার আবার খরচ কি? 

আজ হয়ত হেঁয়ালি মনে হবে, একসময় প্রবাদের মতন চালু ছিল কথাটা। 
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মানকরের “কুতুনি'র নামডাক ছিল খুব। একদিকে রেশমের নকৃশা, অন্যদিকে 

স্থতোয় নকৃশা-করা কাপড়কে বলত “কৃতুনি'। মানকরের বয়ন-শিল্পীদের 
একচেটে ব্যবসা! ছিল “মুগো হুতো'র (মাছ ধরবার সুতো )। বাংলাদেশের 

মধ্যে প্রধানত মানকরেই এই মুগে! সুতো! তৈরি হত। মানকরের কর্মকাররা 

গহনার 'ডাইস্্* তৈরি করতেন, যা বাংলাদেশে আর কোথাও বিশেষ হত ন1। 

কর্মকারদের কারিগরির নমুনা স্বচক্ষে দেখে এসেছি মানকরে। যে-কোন সুক্ষ 
যন্ত্রের সুক্মতম কলকক্জা পর্ধস্ত তৈরি করতে পারেন ঘরে বসে, এ-রকম কর্মকার 

এখনও মানকর গ্রামে একজন আছেন। একসময় একাধিক ছিলেন। মানকরের 

তাঘুলীরা! ধান-চালের আড়তদারি করে লক্ষপতি হয়েছিলেন, তাব্থুলীপাড়ার 
বড় বড় অট্ালিকাগুলি তার সাক্ষী রয়েছে আজও। বিখ্যাত “'গোপীনাথ 

দতের? তামাক মানকরের । হিতলাল মিশরের মতন ভক্ত, পণ্ডিত, গীতাভা্বা- 

কারেরও একাধিক নীলকুঠঠি ছিল। তাশ্বলীরাও নীলচাষ করতেন। এ সব 
“আজি হতে শত বর্ষ” নয় শুধু, 'শত শত বর্ষ আগেকার কথা । তখন মানকরের 

স্থসমুদ্ধ প্রী ছিল। কৃষক, কারিগর, কুটিরশিল্পী, বণিক, জমিদার, সাধক, ব্রাঙ্গণ, 

পণ্ডিত, বৈছ্য ইত্যাদি নিয়ে মানকরের বিরাট গ্রাম্যসমাজ আত্মনির্ভর ছিল 

সম্পূর্ণ। শোন। যায়, আঠারে। পাড়া নিয়ে ছিল এই গ্রামাসমাজ। এখন 
পাড়ার নাম আছে, পাড়! বলতে য! বুঝায় তা আর নেই। 

মানকর কতদিনের প্রাচীন গ্রাম তা অবশ্ত সঠিকভাবে বল! কঠিন। 
'পৌষমুনির ডা” ও পপাগুবক্ষেত্র' দেখিয়ে গ্রামবাসীরা ষে কিংবদস্তীর কথা 
বলেন, ত| আরও অনেক গ্রামে শুনেছি ও দেখেছি । তা দিয়ে এতিহাসিক 

প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা যায় না। তবে মানকর যে গোপভৃম পরগণার অন্তর্গত 
ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং কোন সদ্গোপ রাজার রাজ্যতৃক্ত থাকাই 
সম্ভবপর । পাঁলযুগেও এই অঞ্চলে প্রবল প্রতিপত্তিশালী সদগোপ সামন্তদের 

অস্তিত্তের পরিচয় পাঁওয়। যায়। এ-রকম কোন সামন্ত রাঁজার রাজ্য-সীমানাঁর 
মধ্যে হয়ত 'মানকর+ও একটি গ্রাম ছিল। কি রকম গ্রাম ছিল, কি তার নাম 

ছিল, তার কোন প্রামাণিক হদিশ পাওয়া যায় না। কোন নিদর্শনও বিশেষ 

নেই পাল বা সেন যুগের। প্রাচীন দেবালয় আছে অনেক মানকরে, কিন্ত 

দু'শ আড়াই"শ বছরের বেশি প্রাচীন নয়। উপাসক ও সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সামান্ত কিছু ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের অন্ততম 
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কেন্দ্র যে ছিল মানকর, তা আজও বেশ বোঝা যায়। এই ধর্ধাচরণের ধারা 

বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। মানকরের গ্রামধেবত। মানকেশ্বর শিব আছেন 

এবং তারও উতপত্তির সঙ্গে সেই একই গোঁপ-কাহিনী জড়িত। এ-কাহিনীর 
যে রীতিমত গুরুত্ব আছে, একথ1। আগেও বলেছি। স্থপ্রাচীন “বুড়ো শিব" 

আছেন। শৈবধর্মের সঙ্গে গোপভূমের সদ্গোঁপদের একটা কোন এতিহাপিক 

সম্পর্ক থাক সম্ভব বলে মনে হয়। একথা অনেকবার বলেছি। মানকরের 

একদিকে আজও সদ্গোপদের বাম আছে। মনে হয়, একসময় মানকরের 

ইতিহাসে তাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! ছিল, হয়ত হিন্দুযুগেই । তারও 
আগে গ্রামের প্রধান ছিল যাঁরা, তারা আজ নগণ্য অবস্থায় মানকরের 
চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে-_বাউরী, মেটে, হাঁড়ি, ডোম ইত্যাদি। আর 

মুসলমানযুগের সাক্ষী রয়েছে মুসলমানপাড়া। গোপভূমে মুদলমান অভিযানের 

সময় এবং কাঁকপা প্রভৃতি অঞ্চলের সদ্গোঁপ রাজবংশের উচ্ছেদের সময় 

মানকরের যে কোন ভূমিকাই ছিল না, তা মনে হয় না। 
শক্তি পৃজারও প্রাধান্ত ছিল একসময় মানকরে। মাঁনকরের বৈছ্য- 

কবিরাজদের কুলদেবী আনন্দময়ী শক্তিমৃত্তি। পঞ্চকালী ও ব্ডকালীও মানকরে 

বিখ্যাত। বড়কালীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ গোস্বামী পঞ্চমুণ্তির আসন করে 
পিপ্ধিলাভ করেন। এ-ছাঁড়া মানকরের “রাধাবল্লভের মন্দির আছে, বর্ধমানের 

মহারাজা কীতিচন্দ্রের দীক্ষাগ্তরু ভক্তলাল গোম্বামী প্রতিষ্ঠিত। এই কনৌজ 
্রাহ্মণবংশই মানকর-রায়পুরের প্রধান জমিদার । রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠ। 

সম্বদ্ধে এই বংশের হস্তলিখিত বংশ-পরিচয়ে লেখা আছে £ 
“এই ভগবন্ম,তি উপস্থিত নবরত্বু মন্দিরে স্থাপন ক্রিয়ৌপলক্ষে মহাত্মা 

ভক্তলাল কর্তৃক ব্রাঙ্ষণ-প্ডিত নিমন্ত্রণ বিষয়ীক লিখিত পত্র দ্বারাঁয় এই বিগ্রহ 

প্রকাশের মূল বিবরণের সংক্ষেপ বার্তার সহিত সন ১১৩৫ সালের উত্তরায়ণ 
সংক্রান্তির দিবস এই তগবন্ম,তি উপস্থিত নবরত্ব মন্দিরে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত 
স্পষ্টই প্রকাশ আছে ।” 

এই বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মানকরের ইতিহাসও অনেকট৷ জড়িত বলে 

সে সন্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এদের গৃহে সংরক্ষিত হাঁতে-লেখা বংশপরিচয় 
থেকে যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই বলছি। এই বংশের পূর্ব- 

পুরুষদের মধ্যে বদলে দুবে, মনোরথ ছুবে ও শ্রীকাস্ত দুবের নাম পাঁওয়৷ যাঁয়। 
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শ্রীকান্ত রাধাবল্পভী সম্প্রদায়ের কাছে দীক্ষা! নিয়ে চন্তরকোণায় ( মেদিনীপুর ) 
আসেন। তারপর মধুন্দন গোম্বামী, নিহারীদাস ও শ্ঠামন্ুন্দর গোন্বামী। 
স্টামনুন্দর বর্ধমানের রাজ! জগত্রাম রায় ও তার রানীকে দীক্ষা দেন এবং 

মানকরের পাশে খাগারী গ্রামে এসে বসবাম করেন। তার পুত্র ভক্তলাল 

গোস্বামী মহারাজা কীতিচন্দ্র ও চিত্রসেনকে দীক্ষা দেন এবং ১১২৯ সনে 

রায়পুর গ্রাম (মানকরের একাংশ ) ব্রদ্ধোত্বর পান। ভক্তলালের প্রপৌত্র 
অজিতলাল গোম্বামী এবং অজিতলালের দৌহিত্র হিতলাল মিশ্র। হিতলালের 
দৌহিত্র রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাজকুষ্ণ 
দীক্ষিত তখনকার বাংলার জমিদারের মধ্যে সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন। 

হিতলাল মিশ্র শুধু যে জমিদার ও নীলকুঠির মালিক ছিলেন তা নয়। তিনি 
তার গৃহে 'ভাগবতালয়, 'প্রতিষ্ঠী করেছিলেন মানকরে এবং সেখানে বহু মূল্যবান 
হাতে-লেখ! পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। হিতলাল নিজে গীতার একটি ভাম্তও 

রচন! করেছিলেন। সভাপগ্ডিত ছাড়াও তিনি জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের সাদরে 
ও সম্মানে পোষণ করতেন। একটি টোলও ছিল তার। ভাগবতালয়েব 

গ্রস্থাগারে পু'থির সংগ্রহ ষ! ছিল, তা বর্ধমান জেলার মধ্যে আর অন্য কোথা 9 

ছিল না বোধ হয়। বৈষ্ণবধর্ম, তন্ত্র, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান 
পুঁথি ভাগবতালয়ে ছিল। অনেক পুথি নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু কিছু তারা 

দাঁনও করে দিয়েছেন । তা সত্বেও এখনও দেখল।ম, একটি ঘরের মধ্যে প্রায় 

শতাধিক পুঁথি রয়েছে । আরও অবাক হলাম শুনে যে, ভাগবতালয় যিনি 

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি মানকরের মুসলমানদের জন্য মসজিদও তৈরি করে 
দিয়েছিলেন। নিষফর জমি এবং অজু করার জন্য বড় একটি পুফ্করিণীও তিনি 

দান করেছিলেন তাদের । ভাগবতের উদারতাবোধ হিতলালের যে বিশেষভাবে 

ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
পণ্তিতসমাজের জন্তও মানকরের যে এক সময় বেশ প্রসিদ্ধি ছিল, তা 

পরিষার বোঝা যায়। মাঁনকরের কনৌজপাড়ার ব্রাক্ষণরা একসময় গুরুগিরি 
ও বিদ্যাচর্চার জন্যই এখানে এসে বদবান করেছিলেন । বর্ধমানের রাজবংশের 

দীক্ষাগুররাই যে মানকর-রায়পুর গ্রাম ব্রদ্ষোত্তর পেয়েছিলেন, সেকথা আগে 
বলেছি। হিতলাল মিশ্রের পূর্বোক্ত হাতে-লেখা বিবরণ থেকে এ-সম্বদ্ধে তার 

নিজের উক্তিই উদ্ধত কবছি ঃ 
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“উক্ত রাইপুর গ্রাম আমার মাতামহ ৬অজিতলাল গোস্বামী মহাশয়ের 
প্রপিতামহ স্বগাঁয় ভক্তলাল গোস্বামী মহাশয় আপন মন্ত্রশিত্ত বর্ধমানাধিপতি 
রাজ! কীতিচন্দ্র বাহাদুরের স্থানে সন ১১২৯ সালের ১৪ই ঠচত্রী তারিখের 

সনন্দান্গসারে ত্রদ্মত্বর পাইয়াছিলেন-_” 

হিতলাল মিশ্রের আমলে টোল, ভাগবতাঁলয় ইত্যার্দির মাধ্যমে মানকরে 

বিচ্যাচর্চার একটা উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল। সভাপত্ডিত ও পাঁধারণ পণ্ডিত 

হিসাবে সেই সময় অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত মানকরে এসেছিলেন । তাঁদের মধ্যে 

কনৌজ ব্রাঙ্ষণও ছিলেন। মানকরের পণ্ডিতদের মধ্যে মদনমোহন সিদ্ধান্ত 
( বর্ধমানের রাজসভা৷ থেকে মানকরের ভট্টাচার্ধরা একে মানকরে আনেন ), 
গদাধর শিরে।মণি, নারায়ণ চূড়ামণি, যাঁদবেন্ত্র সার্বভৌম (হিতল।ল মিশ্রের 
সভাপপ্ডিত ছিলেন ), কৈলাসনাথ ও অধোঁধ্যানাথ ভট্টাচার্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। 

এ-ছাঁড়া কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বাসস্থান ও জন্মস্থান ছিল মানকর গ্রাম । 

তাঁদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন গোস্বামী ( মাঁনকরের কাছে 
মাড়ে। গ্রামে ) অন্ততম। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গুরু উত্তম ভট্টাচা 

মানকরের বানিন্দা ছিলেন। মানকরে তাঁর নামে উত্তম সাঁয়র' এবং তার 

স্ত্রীর নামে ঠাকরুণ পুকুর” আছে। রঘুনাথ খিরোমণি যদিও নবদ্বীপের পণ্ডিত 
বলে খ্যাত, তাহলেও তাঁর জন্মস্থান ছিল মানকর গ্রাম। কালীপ্রসন্ন 

বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে তাঁর মধ্যযুগে বাঙ্গালা” গ্রন্থে লিখেছেন,_- “নবদ্বীপ 

সাঁরস্বত সমাঁজের উজ্জ্বলতম রত্ন স্থপ্রপিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি বর্ধমান জেলার 

কোটা মানকরে রাটীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে 

পিতৃহীন হইলে তাহার জননী ভরণপোষণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়। এক 

কুটুষ্বের বাঁটাতে আশ্রয় লন। এই একচন্ষু কাণ! বালক রঘুনাথের বুদ্ধিশক্তি 
বিষয়ে ভবিষ্যতে অনেক গাল-গল্পের স্থষ্টি হইয়াছে (পৃ ৬১-৬২)।৮ ভট্টপল্লী- 

নিবাসী শিবচন্দ্র সার্বভৌম কালীগ্রসন্নবাবুকে বলেছিলেন : “গুরুপরম্পরায় 
সকলে জানে, কোট মানকর শিরোমণি পিতৃভূমি”। শিরোমণির শেষ বংশধর 

নবদ্বীপে বিগত শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, তার নাম রামতন্থু ন্যায়ালঙ্কার। 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ তাঁর “বঙ্গে নব্যন্ায়চর্চা, গ্রন্থে (পৃ ৯০-৯১) এই 
বিবাদ-প্রসঙ্গে বলেছেন £ “আমরা নবন্বীপে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, 
উক্ত রামতন্গু প্রায় ৯৮ বদর পূর্বে নিঃসন্তান পরলোকগমন করেন এবং তিনি 



বর্ধমান " মানকর ২১৫ 

স্বর্গত মহাঁমহোঁপাধ্যায় শিতিকঠ বাচম্পতি মহাশয়ের সপিগু জ্ঞাতি ছিলেন। 

ইহারা মানকরের চট্টোপাধ্যায় বংশীয় বটেম।..... কিন্তু বাঁচম্পতি মহাশয় 
শিরোমণিবংশীয় বলিয়া! দাবি করিতেন, এরূপ শুনা যায় নাই।” যাই হোক, 

মনৈ হয় বিখ্যাত কাণা শিরোমণি মানকর থেকেই নবদ্ীপে গিয়েছিলেন এবং 

তার পিতৃভূমি মানকর। রঘুনাথ সম্পর্কে ঘটক হুলো৷ পঞ্চাননের কারিকাটি 
উদ্ধত করছি £ 

বাস্থদেবে তিন শিষ্য চেয়ে রথোছয়। 
নদের লোক যাহাদের নামে জীয়ে রয় ॥ 

চৈয়ে ছোড়া ছুট, বড়ো! নিমে তার নাম। 
রঘে বেটা বুদ্ধি মোটা ঘটে করে থাম ॥ 
কাণা ছোড়! বুদ্ধে দড়ো নাম রঘুনাথ । 

মিথিলার পক্ষ ধরে যে করেছে মাথ | 

কাণা রঘুনাথ সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। যেমন, রঘুনাথ “ক' অক্ষর 

শিক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করেন, 'ক' নাম হল কেন? একবার শিশু রঘুনাথ 
গ্রাম্য গুরুমশায়ের আদেশে তার তামাকের জন্য গুরুপত্বীর রন্ধনশাঁলায় আগুন 
আনতে যাঁন, কোন পাত্র না নিয়ে। গুরুপত্বী জলস্ত অঙ্গার হাঁতাঁয় করে 

যখন নিয়ে আসেন, রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ আজল! ভরে ধুলে তুলে নিয়ে তাঁর উপর 
আগুন নেবার জন্যে সামনে এসে উপস্থিত হন। রঘুনাথ জন্মকাণা নন। 
উধ্বদৃষ্টিতে একাগ্রচিত্তে একবার তিনি যখন দীর্শনিক বিচারে মগ্ন ছিলেন, 
তখন তার চোখে একটি পতঙ্গ পড়ে চোখটি কাণা হয়ে যায়। এরকম অনেক 

গল্প। 

রঘুনন্দন গোম্বামী ছিলেন মানকরের পাশে মাড়ো গ্রামের বাসিন্দা । 
মাঁড়ো গ্রাম মাঁনকর ইউনিয়নের মধ্যে । আযাডাম সাহেব তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে 
(১৮৩৭ সালের ) এই রঘুনন্দন সম্বন্ধে লিখেছিলেন £ 
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আযাডাম সাহেব রঘুনন্দনের রচিত ৩৭ খানি গ্রন্থের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। 
তার মধ্যে ৩৫ খান! সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং ছু'খান! বাংলাভাষায় । বাংলা- 

ভাষায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে রামরসায়ন' উল্লেখযোগ্য ৷ সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে 



২১৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

“ছন্দোমঞ্জরীর টাকা” “সদাচার নির্ণয়, “রোগার্ণৰ তারিণী, 'শরীর বিবৃতি” 
'লেখদদ্পণ, 'হরিহর স্তোত্র' ইত্যাদি ৩৫ খানি গ্রন্থের নাম করেছেন আযাডাম 
সাহেব। 

এই সামান্ত বিবরণ থেকে বোঁঝ] যায়, প্রায় যোড়খ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে 

মানকর বর্ধমান জেলার অন্তম প্রধান বিদ্যাচর্চার কেন্ত্র হয়ে ওঠে । উনবিংশ 

শতাব্দী, অর্থাৎ হিতলাঁল মিশরের আমল পর্যস্ত মানকরের সারম্বত-সাধনার 

ধারা প্রায় অব্যাহত থাকে । বিদ্যার পাশাপাঁশি দেখা যায়, বাণিজ্য ও শিল্প- 

সাধনাতেও মানকরের বিশেষ খ্যাঁতি ছিল, অর্ধশতাবী আগেও। তারপর 

একদিকে মড়ক ও মহাঁমাঁরীতে, অন্য্দিকে আধুনিক নাগরিক যুগের চক্রান্তে 
মানকরের স্থ্সমৃদ্ধ আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের ভিত পর্যস্ত ভেঙে যায়। সেই 

প্রচণ্ড আঘাত কাটিয়ে উঠে আজও মানকর মাথা তুলে দীড়াতে পারেনি। 
এতিহা-সচেতন মানকর একদিন যে এসব কাটিয়ে উঠে এই উত্তরাধিকার বহন 

করে এগিয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 



ঢেকুরের ইছাই ঘোষ 
বাংলা 'ধর্মমঙ্গল” কাব্যের লাউসেন ও ইছাই ঘোষের কাহিনী বাঙালীর 

কাছে বিশেষ পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর সবটাই এঁতিহাসিক সত্য 

ন| হলেও, তার মূল কাঠামোটি অনেকটা এঁতিহাসিক। এঁতিহাসিক চরিত্র 
লৌকিক কাব্যে যেভাবে কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে রূপান্তরিত হয়, 
ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তাই হয়েছে । এঁতিহাসিক ঘটনা যখন দীর্ঘকাল ধরে 

লোকগাঁথা ও কিংবদস্তীর ভিতর দিয়ে প্রত্থত হয়ে এসে লৌকিক কাব্যে 

স্থান পায়, তখন নায়ক-নায়িকার আসল চরিত্রের উপর রডের প্রলেপ পড়ে 

অনেক। লাউসেন-ইছাই কাহিনীতেও তাই পড়েছে । তাই বলে তা 

একেবারে কাল্পনিক নয়। কাহিনীর অন্যতম নায়ক “ইছাই ঘোষ" এতিহাঁসিক 

ব্যক্তি। এতিহাসিকদের কাছে যিনি 'ঢেক্করীর” ঈশ্বর ঘোষ বলে খ্যাত, তিনি 
ঢটেকুরের ইছাই ঘোঁষ এবং বর্ধমান জেলার গোপভূম রাজ্যের অন্যতম 
গোপরাজবংশধর, উত্তররাঢ়ের স্বাধীন সামস্তরাজ|। 

ঢেক্করী বা ঢেকুর বলে কোন গ্রাম নেই গোপভূমে। জয়দেব-কেছুলির 

পূর্বাদিকে, অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহাড়ীর অন্তর্গত গৌরাঙ্গপুর নামে 
একটি গ্রাম আছে। দাঁমোদরপুর, গৌরাঙ্গপুর, খেরওয়াড়ী__তিনটি গ্রাম, 
বিষ্ণুপুর মৌজার অস্তর্গত। বিষুপুর ও খেরওয়াড়ীর মাঝামাঝি শ্যামারপার 
গড়। এই শ্যামারপাঁর গড়ই ত্রিষষ্টিগড় বা! ঢেকুর বলে স্থানীয় লোকের 

কাছে খ্যাত। এই ত্রিষষ্ঠিগড়েই গোপরাজা ভবানীভক্ত ইছাই ঘোষ ভবানীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই এখন। উচু 
টিলার মতন স্তপের গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট চতুষ্ষোণাকার ইটের 
মন্দির আছে, পরবর্তীকালে তৈরি। দক্ষিণে গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের, 

বিখ্যাত দেউল আছে-_বাংলাঁদেশের কয়েকটি রেখদেউলের মধ্যে একটি 

অন্যতম নিদর্শম। বিশেষ প্রাচীন নয়। গড়ন ও অগ্তান্ত বিশেষত্ব দেখে 

বিশেষজ্ঞরা যোড়শ-সপ্তদশ শতাববীর দেউল বলে মনে করেন। পরবর্তাকালে 
গোঁপরাজবংশের কেউ হয়ত ইছাই ঘোষের স্বতিরক্ষার্থে এই দেউল নির্মাণ 

করেছিলেন, এমনও হজে পারে । 



২১৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাঁম লিখেছেন, ইছাই ঘোষের গড় পাহাঁড়-ঘেরা ছিল। 
কাছাকাছি পাহাড় না থাকলেও, পাহাড় এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। 
কবি লিখেছেন ষে, দুর্গম গভীর অরণা কেটে ইছাই বসতি স্থাপন করেছিলেন। 
এখনও গভীর জঙ্গল ও দুর্গম বিস্তীর্ণ শালবনের ভিতর দিয়ে গৌরাঙ্গপুর ও 

শ্যামারূপার গড়ে যেতে হয়। আমরা ঘখন গিয়েছিলাম তখন স্থানীয় সাধারণ 

লোক পর্যস্ত ভয়ে আমাদের সঙ্গী হতে চাননি। গৌরাঙপুর পৌছে গ্রামে 
মুসলমান মণ্ডলের গৃহে জলযোগ করে, আমরা ইছাই ঘোষের দেউল ও 

শ্টামারূপার গড় দেখতে যাত্রা করলাম। তখন মগ্ডলসহ চার-পাঁচজন কুঠীর- 

কাটারি নিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হলেন। এরকম গভীর জঙ্গলে জীবনে 

কোনদিন প্রবেশ করিনি। যেতে যেতে পদে-পদে মনে হচ্ছিল, যে-পথ 
দিয়ে চলেছি, সে-পথ দিয়ে ফিরে আসা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। পথ 

চলতে গ্রামের মণ্ডল বলছিলেন, কাঠ কাটার সময় কাঠুরের। পথ তৈরি করে, 

তারপর পথ আবার জঙ্গলে ঢেকে যায়। পথের কোন চিহ্ন থাকে না কোথাও । 

ছু'হাত দিয়ে ডালপালা, কাটাঁজঙ্গল কেটে কেটে পথ তৈরি করে তীরা 
যাচ্ছিলেন, আমর! তাদের অনুসরণ করছিলাম। এইভাবে গৌরাঙ্গপুর থেকে 
ইছাই ঘোষের দেউল দেখে প্রায় ছু'তিন মাইল অরণ্য-পথ অতিক্রম করে 

আমরা শ্ঠামারূপাঁর গড়ে পৌছলাম। যেতে ধেতে ঘনরামের বর্ণনার কথা 
মনে পড়ছিল £ 

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড় 
ছুর্গম গহন কাঁটি। 

করিয়া চত্বর বসাল নগর 

রাজার বসতবাটি ॥ 

শ্যামারূপার গড়ের চারিদিকে জঙ্গল এত ছুর্ভেগ্য যে, আমাদের দলপতি 

গ্রামের মণ্ডল পর্যস্ত আমাদের তার মধো নিয়ে যেতে সাহম করলেন না। 

তিনি বললেন যে, ওর মধ্যে ঢুকলে বেরুতে পারবেন না এবং একবার ঢুকে 

তিনি আর পথ খুঁজে পাননি-_কাঠুরেরা তাকে উদ্ধার করেছিল। নেকড়ে 
বাঘ ও বিষাক্ত সাপ আছে প্রচুর জঙ্গলের মধ্যে । চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে 
অসংখ্য ময়ূর ছিল এই গড়ের জঙ্গলে। গড়ের পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে 

বিস্তীর্ণ রাজপ্রামাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। কাঠুরেরা তার টুকরো নিদর্শন 
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মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করে আনে। গড়ের উপর থেকে মনে হয় পাহাড়ের 
গর্জের মতন জঙ্গল নেমে গেছে নিচে । সেখান থেকেই আমরা সেই ধ্বংসা- 
বশেষের দিকে চেয়ে দেখলাম, নিরুপায় অসহায়ের মতন। স্থানীয় লোকের 
বিশ্বাস, এই হল চেক্করী বা ঢেকুর এবং এখানেই ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই 
ঘোষ তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বাসের ভিত্তি নেই, এমন কথা 
জোর করে বলা য়ায় না। কেন বলা যায় না, তাই বলছি। প্রথমে ঢেক্ধরী 
ব! ঢেকুর নামটি কোথা থেকে এল, এ-প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন। 

বীরভূম-বর্ধমানের সীমান্তে ঢেকুর বা ত্রিষষ্টিগড়। পূর্বে লোহার অস্ত্শস্থ 
নির্ধাতা “ঢেকারু' নামে এক জাতি ছিল। বীরভূম-বধমানের এই অঞ্চলেই 
তাঁদের বাম ছিল। এখনও তাদের অস্তিত্ব আছে। এই লোহার ঢেকারু 

জাতির বসবাসের প্রাধান্তের জন্যই মনে হয় এই অঞ্চলেন্ন প্রাচীন নাম ছিল 
ঢেক্করী বা ঢেকুর। এখন নেই লোহার জাতি ও তার জাত-বাবসা ছুই-ই 
প্রায় লুপ্ত হয়েছে । জাতির নাম “ঢেকারু' ঠিকই আছে, তাদের অস্তিত্বও 
আছে, স্থানের ঢেক্করী নামটি শুধু লোপ পেয়ে গেছে। তা ছাড়া ঢেকুরের 
ইছাইয়ের রাজধানী প্রসঙ্সে একথাও বিশেষভাবে মনে রাখ! উচিত যে, 
অজয়ের দক্ষিণ তীরে বর্ধমানের গোপদের শোর্যবীর্ধের খ্যাতি এখন৪ আছে 
এবং সে-খ্যাতির এতিহাসিক ধারার সঙ্গে রাঁঢ়ের লোক স্থপরিচিত | 

এইবার এতিহাসিক নিদর্শনের কথ। বলা যাক। ১৮৩৩ সালের কিছু 
আগে দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জ গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের একখানি তা়শামন 
পাওয়া যাঁয়। বাঁংল (দেশে আজ পর্যস্ত যত তাম্রলিপি ও শিলালিপি পাঁওয়! 

গেছে তার মধ্যে ঈশ্বর ঘোষের এই তাত্রশাসনখানির এতিহাঁসিক মূল্য খুব 
বেশি। কেন বেশি মেকথ! পরে বলব। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ববেন্্র 

অন্থসন্ধান সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বগাঁয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই 
তায্রশাসনের বঙ্গান্বাদসহ একটি বিবরণ প্রকাশ করেন বাংল। 'পাহিত্য' 

নামক পত্রিকায় (১৩২০ সন)। পরে স্বগীয় ননীগোপাল মজুমদার এর 

বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন তার 'ইনৃক্কিপ্শন্স অফ বেঙ্গল গ্রন্থে । লিপি- 
বিজ্ঞান, অক্ষরের ছাদ, খোদাইয়ের রীতি ইত্যাদি বিচার করে মজুমদার 

মহাশয় তাত্রশানখানি পাঁলযুগের শেষ পর্বের বলে মস্তব্য করেছেন। 
তাম্রশাসনের বিষয়বস্ত হল-মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষ পিয়োলমগুলের 
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গাল্লিটিপ্যক বিষয়াস্তর্গত দিগ্ঘাসোদিক নামে একখানি গ্রাম ভট্ট নিব্বোকশর্মণকে 
দান করেছেন এবং ঢেক্করী থেকে তিনি উক্ত তাত্রশাসনাধীন আদেশ জারী 

করছেন। নগেন্দ্রনাথ বন্থ১ ও ননীগোপাল মজুমদার মনে করেন, ঢেক্করী আসামের 

গোয়ালপাড়া বা কামরূপ জেলায়। হুরপ্রসাদ শাস্বী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মনে 
করেন বর্ধমান জেলায় । সন্ধ্যাকরনন্দীর “রামচরিত” কাব্য থেকে ঢেন্করীর 

অবস্থান সম্পর্কে যে স্ম্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাঁয় তাতে শাক্ধী ও মৈত্রেয় মহাশয়ের 

অন্মানই সত্য বলে মনে হয়। রাষ্ট্রবিপ্রবের সময় -বরেন্দ্রভূমির পুনরুদ্ধারে 
যে সব সামন্তরাঁজা রাঁমপালকে সাহাধ্য করেছিলেন সৈম্ত-সামস্ত দিয়ে, 

সন্ধ্যাকরনন্দী অতি সংক্ষেপে তাদের নাম উল্লেখ করে গেছেন। কিন্ত 

রাঁমচরিত কাব্যের প্রাচীন টাকাকার তাঁদের বিশেষ পরিচয় দিয়ে এতি- 

হাসিকদের যে কত বড় উপকার করে গেছেন তা বলা যায় না। এই সব 

স্বাধীন সামন্তরাজাদের মধ্যে বন্দ, বা ভীমযশ! হলেন দক্ষিণ বিহারের; 

€গুণ, বা বীরগুণ হলেন উড়িস্কা ও বাংলার সীমান্তের কোন অটবী রাজ্োর । 

“সিংহ বা জয়সিংহ হলেন দণ্ুভুক্তির (মেদিনীপুরের ); “শুর” বা লক্ষমীশূর 
হলেন “অপর-মন্দার' বা মন্দারণের ( হুগলী ); “শিখর” বা রুদ্রশিখর হলেন 

তৈলকম্পীর বা মানভূম জেলার তেলকৃপীর, শিখরভূমের ; ভাস্কর হলেন 
উচ্ছালের (বীরভূমের ?); প্রতাপ হলেন ঢেক্করীর ( গোপভূম-বর্ধমান )) 
অর্জন” বা নরসিংহাঞ্জুন কজঙ্গলের, অর্থাৎ রাজমহলের দক্ষিণে কঙ্কজোলের ।২ 

এই পরিচয় থেকে পরিক্ষার বোঝা যায় যে, রামপাঁলকে যে সামস্তরাঁজার! সাহায্য 

করেছিলেন, তারা অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের ও রা অঞ্চলের ৷ উড়িস্তা-বাংলাঁর 

সীমান্ত ও দক্ষিণ বিহার থেকে আর্ত করে মেদিনীপুর, হুগলী, মাঁনভূম, বর্ধমান, 

বীরভূম, রাঁজমহল পর্যন্ত তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্বাধীন রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সেই 

সব সামস্তরাজোর মধ্যে ঢেক্করী একটি । ঢেক্করী আসামে হওয়া সম্ভব নয়, 

বধন্নানে হওয়াই সম্ভবপর এবং আমাদের এই ব্রিষষ্ঠিগড়-ঢেকুরীই সেই প্রাচীন 

ঢেককরী। কথা হল প্রতাঁপকে নিয়ে। প্রতাপকে টীকাকার 'প্রতাপসিংহ' 

বলেছেন বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাংলার সামস্তরাজাদের 

“সিংহ উপাধির এবং রাজপুত ক্ষত্রিয-উৎ্পত্তির কতখানি গুরুত্ব আছে, 

৯ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্কাও। ২৫-৫১। 
২ ডাঃ রাধাগোবিন্দ বস।ক : রামচরিত, ভূমিকা। 
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তা এতিহাসিকর! জানেন। প্রতাপপিংহ যে ঘোষ বংশজাত নন, তা বলা 

যায় না। বাকি থাকে ঈশখর ঘোষের বা ইছাই ঘোষের বংশপরিচয়। 
ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে £ 

সোমের পরম বন্ধু বাধে বীরপনা । 

তাহার উপরে তুমি হয়ে যাঁও সান] ॥ 
নং নং কী 

নাগড়া নিশান দিল লিখি পরওয়ান]। 
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা ॥ 

কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাদ। 
সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ। কিন্তু রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ঈশ্বর ঘোষের 

যে সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় আছে তাতে দেখ! যায়, ধূর্ত ঘোষের পুত্র বাল 

ঘোষ একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। ধবল ঘোঁষ নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। 

ধবল ঘোষের পুত্র হলেন ঈশ্বর ঘোষ। তাম্রশাঁসন ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের 

বংখপরিচয়ে মিল নেই। তাঁতে কিছু আসেযায় না, কারণ প্রাচীন রাজ- 

কাহিনীকে মঙগলকবির1 কুলপর্ধী মিলিয়ে কাব্যে বূপায়িত করেননি । ঈশ্বর 

ঘোষ একাদশ শতাব্দীর সামন্ত-রাঁজা, মহীপালের সমসাময়িক । মহীপালের 
রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণে (চোল ও কলচুরী) পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক 
বিপর্যয় ঘটে, সেই স্থুযোগেই মনে হয় ঈশ্বর ঘোষ বর্ধমানের গোপভূমের বিস্তৃত 
অঞ্চল দখল করে ঢেকুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কর্ণসেন ও তার পুত্র 
লাউসেন হয়ত মেদিনীপুরের কোন অঞ্চলের সামন্তরাঁজ। ছিলেন এবং ছুই 

সামন্তরাজার মধ্যে স্বার্থ-সংঘর্ষ বা যুদ্ধ হওয়াও অন্বাভাবিক নয়। রাঢ় অঞ্চলে 

ডোমরাই প্রধান যোদ্ধার জাত এবং গোঁপদের শৌর্যবীর্ও অতুলনীয় । রাঢ়ের 
সেই লোৌকসেনার বীরত্বের কাহিনী ও যুদ্ধযাত্র/র চিত্র তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে 

হুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । একাদশ শতাব্দীর এতিহাঁসিক কাহিনী কয়েকশ 

বছর মুখে মুখে লোকগাথা ও লোককথায় পল্পবিত হয়ে এসে ধর্মমঙ্গল কাব্যে 

স্থান পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে একথাও মনে হয় যে, ধর্মপূজার মধ্যে বৌদ্ধ 
উৎসবের যর্দি কোন প্রভাব বা অবশেষ থাকে (আছে মনে হয় ), তাহলে 

সেটাও এঁ পালযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ । 

রাঁজা ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের কাহিনী ছাড়াও ধর্মমঙ্গলের আর একটি 



২২২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

কাহিনী আছে-_রাঁজা হরিশ্ন্দ্রের কাহিনী। ভ্রশালী মহাশয়ের মতে 

হরিশ্চন্ত্র ঢাক। জেলার সাভারের রাজা ছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্মপূজার 
প্রচলন নেই। হরিশ্ন্ত্র ধর্মঠাকুরের ভক্ত ছিলেন এবং পুত্রকে বলিদ্দান 

দিয়েছিলেন, ব্রাক্মণবেশী ধর্মের অতিথিসেবার জন্ত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্ 
রায় বিগ্ভানিধি মনে করেন, হরিশ্চজ্্র পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 

অমরার গড়ের রাঁজা ছিলেন১ এবং থৃষ্টায় একাদশ শতাবীতে তিনি জীবিত 
ছিলেন। কোন কোন ধর্মমঙ্গল কাবো পাওয়া যায়, রাজা হরিশ্চন্দ্রের 

রাজধানীর নাম "অমর। । এই 'অমরা+কেই বিদ্যানিধি মহাশয় মানকরের 

অদুরবর্তা অমরার গড় বলেছেন (আগে আমরা অমরাঁর গড়ের পরিচয় 
দিয়েছি)। এও অঙ্গমান, কিন্ক এ অন্থমান সত্য হলেও হতে পারে। যদি 

হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে ঃ 

ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ এবং হরিশ্চন্্র দু'জনেই সমসাময়িক | বর্ধমান 

জেলার গোপভুমের রাজা ছিলেন দু'জন এবং গোপরাজা। একজনের 

রাজধানী ছিল ঢেকুরে, আর একজনের অমরায়। ইছাই ছিলেন ভবানীভক্ত, 
হরিশ্চন্ত্র ধর্মঠাকুরভক্ত । বাংলার ধর্মমঙ্গল কাবোর ছুটি লোকপ্রিয় কাহিনী 

বর্ধমানের গে।পভূমের দান এবং গোপরাজাদের কাহিনী । 

এতিহাসিক প্রমাণ ইছাই বা ঈশ্বর ঘোষের আছে, আগে তা বর্শনা 

করেছি; হুরিশ্চন্ত্রের নেই। সাংস্কৃতিক প্রমাণ দু'জনেরই স্বপক্ষে । বর্ধমান 

জেলার সদগোপ ও গোপরা প্রধানত শৈব ও শাক্ত ধর্মের সাধক। শক্তির 

পূজারী তারা । “অমরার গড়' প্রসঙ্গে এ-সম্বদ্ধে আলোচনা করেছি। স্থতরাং 
ইছাই ঘোষ ্বচ্ছন্দে ভবানীভক্ত হতে পারেন। ডাকার্ণব গ্রন্থে বৌদ্ধ তাস্ত্রিক 
পীঠস্থানের মধ্যে “টিকর' নামে স্থানের উল্লেখ আছে।২ টিক্কর মনে হয় এই 

ঢেক্করী বা ঢেকুর ছাড়া অন্য কোন স্থান নয়। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের পীঠস্থান 
ছিল ঢেকুর। পালযুগের গোঁপরাজা ইছাই ঘোঁষ মনে হয় তান্ত্রিক সাধক 

ছিলেন। এছাড়া বর্ধমানের সদগোপ ও গোপদের মধ্যে ধর্মপূজারও বিশেষ 

প্রচলন আছে। উত্তর ও পূর্ব বর্ধমানের (প্রাচীন গোপভূমে ) অনেক গ্রাম 

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা! ৩৮ খণ্ড, পৃ ৭৭। 

২ নু, 0, 985002 06501106155 ০80919£86 0£ 98775150 7055, 118 616 00৮, 

০০011, ৬০1 1, 1917, 2. 92. 



বর্ধমান - ঢেকুরের ইছাই ঘোষ ২২৩ 

দেখেছি, ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবায়েত সদগোপ অথবা গোপ। স্থতরাং 

অমরার গড়ের রাজ! যদি হরিশ্চন্দ্র হন তাহলে তিনি ধর্মঠাকুরের ভক্তও হতে 

পারেন। আর একাদশ শতীবীর পালযুগের ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব 
থাকাও অস্বাভাবিক নয়। 

এইবার গোপভূমের অন্তর্গত প্রাচীন ঢেকুরের রাজ! ঈশ্বর বা ইছাই 
ঘোষের প্রভাবপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলে আলোচনা শেষ করব। রামগঞ্জ 

তামশাঁসনে বলা হয়েছে £ 

০০০৭ তস্যা ঈশ্বর ঘোষ এষ তনয়ঃ হে-_ 

ধাম! জয়ত্যেকে। ছুর্ধরসাহসঃ কিম 
পরং কান্ত! জিত্যেন্ুছ্যাতিঃ 

যস্ত প্রোজিতশৌধনিজিতরিপোঃ-_ 

চন্দ্রের দুাতিকেও ঈশ্বর ঘোষের কান্তি হার মানায়, তার শৌরধবীরের 

তুলনা হয় না। এই মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষ তার তাত্রশাসনে ধাদের 
উপর আঁদেশ জারী করছেন তাদের মধ্যে আছেন : রাজন, রাজ্জী, রাজন্তক, 

রাঁণক, রাজপুত্র, কুমারামাত্য, মহাসাদ্িবি গ্রহিক, মহাপ্রতিহার, মহাঁকরণাধাক্ষ, 
মহামুদ্রাধিকৃত, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, দহাসেনাপতি, মহাপাদমূলিক, 

মহাভোগপতি, মহাতত্রীধিকৃত, মহাব্যুহপতি, মহাদপগ্ুনায়ক, মহাকায়স্থ, 

মহাবলাকোষ্ঠিক, দগ্ডপাঁণিক, কোট্রপতি, হট্রপতি, ভূক্তিপতি, বিষয়পতি, 

গ্রথিতাসনিক, মহাবলাধিকরপিক, মহাঁসাঁমস্ত, মহাকটুক, ঠক্কুর, অঙ্গিকরণিক, 
অস্তঃপ্রতীহার, দণ্ডপাল, খগণ্ডপাঁল, ছুঃসাধ্যসাধনিক, চৌরোদ্বরণিক, উপরিক, 

ত্দানিযুক্তক, আভ্যন্তরিক, বাপাগারিক, খড়গণ্রাহ, শিরোরক্ষিক, তৃদ্ধধানুফ, 

একসরক, খোল, দূত, গমাগমিক, লেখক, দূতট্প্রষণি ক, পানীয়াগারিক, 

সাস্তকিক, কর্মকর, গৌলগ্সিক, শৌলকিক এবং অন্যান্য রাজাজ্ঞাধীন কর্মচারী । 
এত বিচিত্র রাজকর্মচারী আমলা-অমাত্যের নামের তালিক পালযুগের কোন 

শিলালেখ বা তাষশাসনে পাওয়া যায়নি। পালযুগের সমাজ ও রাষ্টরব্যবস্থার 

বিস্তৃত চিত্র ঈশ্বর ঘোঁষের এই তাম্রশীসন থেকে পাওয়া যায়, য| অন্য কোথাও 
পাওয়া যায় না। এই জন্য এর এঁতিহাসিক মূল্য এত বেশি। কিন্তু ষে কথ! সবচেয়ে 

বেশি মনে হয় তা হল এই যে, ধিনি মহামাগুলিক বা একজন সামস্তরাজ। 

মাত্র ছিলেন, তিনি অন্থান্ত রাজা বা রাজন্াকদের হুকুম জারী করেন কি করে? 



২২৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

অন্তান্ত মামস্তরাজাদের (রাড অঞ্চলের ) কি তাহলে ঈশ্বর ঘোষ নিজের 
বাহুবলে বশীভূত করেছিলেন? তামরশাপনে সেই ইঙ্গিতই রয়েছে । গোপ- 

ভূমের রাজা ঢেকুরের ইছাই ঘোষ কেবল যে একজন বীর যোদ্ধ৷ ও প্রভাবশালী 

সামন্তরাঁজা ছিলেন তা নয়। মহীপাঁলের রাজত্বকালে একাদশ শতার্বীতে, 

আত্যন্তরিক রায় বিপর্যয়ের সুযোগে হয়ত তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন 
বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রতিবেশী সামস্তরাজাদের মধ্যে ছু'চারজনকে 

বাহুবলে জয়ও করেছিলেন। অমরা ও ঢেকুর কেন্দ্র করে গোপভূম রাজ্যের 

মীমান। হয়ত তখন বর্ধমান থেকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল 
এবং তার সঙ্গে বর্মানের স্বাধীন গোঁপরাজাদের মহিমাঁও ছড়িয়ে পডেছিল 

চারিদিকে । 
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অন্বিকা-কালন৷ 
গঙ্গার তীরে কালনা। শুপু কালনা নয়, অস্বিকা-কাঁলন।। এ পাশে 
কালনা, ওপাশে পূর্বে শাস্তিপুর । শান্তিপুর ডূবু-ডুবু, নদে যখন ভেসে যায়, 

তখন কালনাও ডুবে গিয়েছিল। বৈষ্বধর্মের শ্রচৈতন্ত এসে কালনার তেতুল- 

তলায় বসেছিলেন। গৌরীদাসের সঙ্গে তার মিলন হয়েছিল। এসব মুসলমান 
আমলের কথ৷। তার আগে কি কালনার কোন ইতিহাস ছিল না? 

ভাগীরথীর বুক থেকে হঠাৎ একদিন কি চর ঠেলে উঠেছিল? মনে হয় ন! 

কাশনার মাটি দেখে, যদিও বর্ধমানের গাঙ্গের় উপকূলে কালনা। সবচেয়ে 
বেশি সন্দেহ হয় নাম শুনে। “অন্থিকা-কালনা"র প্রথম অন্বিকাটি কে 

আমাদের কাছে অর্থিক! হলেন দুর্গা । দেবদেবীরও ধর্মীন্তরের ইতিহাস আছে। 

আসলে অশ্বিকা হলেন জৈনধমীদের বিখ্যাত উপাশ্য দেবী, পরে বাংলার 

পলিমাটিন্তৈ দুর্গীয় পরিণত হয়েছেন। কালনা ইতিহাস কি তাহলে ? 

নামে কিছু আসে যায় না বটে, কিন্ত ইতিহাসে আসে যায়। “বর্ধমান” 

'অশ্বিকা-কালনা', “বজাঁসন' ( বজ্জাঁগন ) ইত্যাদি নাম যত সহজে উপেক্ষা করা 

যায়, তত সহজে ব্যখ্যা কর! যাঁয় না। দববাঁণী শুনে কোন গ্রামের বা স্থানের 

নাম হয় না। নামের একট] ইতিহাঁন থাকে । "যাঁর বুদ্ধি হচ্ছে” সেই বর্ধমান 

এরকম শিরবয়ব ভাবের আশ্রয়ে নামের উৎপত্তি সচরাচর হয় না। বধমাঁন 

মহাবীরপন্থী টজনদের দেওয়া নাম বললে একট] মানে হয়। তাঁর থেকে 

ইতিহাসের একটা অ।ভাস পাওয়। যায়। অতীত এইভ।বে বর্তমানের সঙ্গে 

মিশে থাকে । যেমন আছে 'বজ্রাসনে ও “অন্বিক।-কাঁলনা"য়। বজ্রঘানী 

বৌদ্ধদের ব্জাসন “র-ফলা” ঝেড়ে ফেলে সহজে “বজাসন” হয়েছে । “অদ্িকা।+ 
উপাসনার উত্তরাধিকার নিয়ে কালন৷ হয়েছে “অশ্বিক।-কাঁলন।।” এসব বৌদ্ধ 
বা জৈন বায় নয়, অবধারিত সত্যও নয়। একট! সঙ্কেত মাত্র, লুপ্ত ইতিহাসের 
তথ্য ও প্রমাণ অনুসন্ধানের অনেক বাতির মধ্যে একটি মাত্র বাতি। যত 

টিম্টিমেই হোক, উপেক্ষণীয় নয়। 

জৈনদেবী অশ্বিকার উপাঁসনা শ্বেতান্ধর ও দ্িগন্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 

খৃষ্টায় দশম-একাদশ শতাঁবী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্শ শতাব্দী পর্যস্ত বিশেষ 
১৫ 
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প্রচলিত ছিল মনে হয়। বিভিন্ন কর্মে দেবীর বিভিন্ন মৃতি ও বিচিত্র বর্ণের 
কল্পনা করা হত। শাস্তিকর্মে শ্বেতবর্ণ, বশ্তকর্মে পীতবর্ণ, মারণ উচাটনাদ্ি কর্মে 

রক্তবর্ণ ইত্যার্দি। উপাসকের ভাবের সঙ্গে উপাশ্তের বর্ণের এই সামপ্তশ্য-সাধন 

বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্ররে বড় কথা। জৈন দেবদেবীও ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু আন্তরিক 
দেবদেবীর গুণাগুণের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন মনে হয়। অধ্বিকার রূপও 

নানাভাবে তার! কল্পনা করেছিলেন। ছ্বিভূজা, চতুভূজা, অষ্টভূজা, এমন কি 

বিংশতিভূজ। অধিক] পর্যস্ত। অস্থিকা সিংহবাহিনী, হাতে আত্মপল্লব ও শিশু । 

কখন ছু'হাতে আম্রলু্ি, এক হাতে বরদমুদ্রা, অন্তহাতে শিশু । অষ্টভূজাঁর হাতে 

শঙ্ঘ, চক্র, ধনু, খড়, শস্য, আশ্লুঘি, পাশ ইত্যাদিও আছে। বিংশতিতুজার 

হাতে খড়গ, শক্তি, সর্প, টাল, কমগ্লু, পদ্ম, অভয় ও বরদমুদ্রা। দেখা যায়।১ 
বোঝা যায় জৈনদেবী অন্বিকা খুব সহজেই বাংলার দুর্গার ধ্যানমৃত্তির মধ্যে 

লীন হয়ে গেছেন। বর্তমানে অশ্বথিকাকালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন 

সিদ্ধেশ্বরী, চতুতুর্জা কালীমৃতি, মিংহবাহিনী ছুর্গা নন। কিন্তু তাতে কি? 
ঘিনি ছুর্গা তিনিই কালী এবং যিনি অশ্থিকা, তিনিই ছুর্গা ও সিদ্ধেশ্বরী । 

মিলনে বাঁধা নেই। প্রথমত হিন্দুধর্মের একাত্মীকরণের অসাধারণ শক্তি, 

দ্বিতীয়ত বাংলার উদার মাটিতে তার বিশিষ্টতার কথা ভাবলেই বোঝা যায়, 

এমিলন কতখানি সম্ভবপর । এইজন্যই মনে হয়, অশ্িকা-কালনার অদ্বিক! 

জৈনদেবী ছিলেন, পরে তিনি হিন্দু শক্তিপূজায় স্বাতন্ত্য বিসর্জন দিয়েছেন। 
বৌদ্ধতত্ত্রের প্রভাবের মুগেই বাংলাদেশে অন্বিকা-পৃজার প্রচলন ছিল মনে হয়। 
অর্থাৎ পালযুগে। অন্থিকা-কালনার ইতিহাস হিন্দু পালযুগ পধস্ত বিস্তৃত না 

হলে “অশ্থিকা” কথার ব্যাখ্যা করা যায় না। অস্থিকা-কালনাই বৈষ্ণব-কবিদের 

কাছে “আম্ুয়া” বলে পরিচিত ছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্তভাগবতে “আম্ুয়া' 
নামের উল্লেখ আছে। ক্কৃতরাং অন্বিক! নামটি অর্বাচনীয় নয়, প্রাচীন। 

পালযুগ পধস্ত তার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করা! অযৌক্তিক নয়। 
ভাগীরথী তীরে অশ্বিকা যে হিন্দুযুগেও বেশ সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্ত্ 

ছিল, তার পুরাতাত্বিক নিদর্শন এখনও আছে। কালনায় মুসলমানযুগের 

যে কয়েকটি বিখ্যাত এতিহাসিক নিদর্শন আছে তার মধ্যে কয়েকটি মসজিদ 

১1০07081805 ০ 05০ 0880) 00900653 4১2051159 : 0. 2. 30081) 2 1০9109] 

০1006 1001৬, ০6 8010585, ৬০] 9, 22162 1940, 



বর্ধমান - অদ্বিকা-কালন! ২২৭ 

ও একটি দুর্গ প্রধান। জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ মসজিদের মধ্যে ঢুকলেই দেখা 

যায়, হিন্দু দেবালয়ের অসংখ্য ভগ্রাবশেষ দিয়ে মসজিদ তৈরি । পাথরের 

টুকরোর উপর এখনও হিন্দু দেবদেবীর মৃতি খোদাই করা রয়েছে। 
ংঘাতের চিহ্ন মসজিদের গায়ে যেন খোদাই করা । ১৯১৬ সালে খা সাহেব 
মৌলবী আবছুল ওয়ালী কালনার মসজিদ ও অন্যান্য মুসলমানযুগের নিদর্শন 
পরিদর্শন করে বলেছিলেন ঃ 
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খা সাহেবের কথাই ঠিক। প্রাচীন হিন্দুযুগে এবং মুসলমানযুগেও 

অধ্বিকা-কালনার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট । পত্বন 
ছিল অশ্বিকা। বাণিজ্য-প্রধান পত্তন। সামরিক কারণে রাজনৈতিক 
গুরুত্ব ছিল। মুসলমানযুগে তে! ছিলই। তারপর ভাগীরথীর গতির 
পরিবর্তন হয়েছে, কালনার ইতিহাসের ধারাঁও বদলেছে । নদীনির্তর গঞ্জ, 

বন্দর বা পত্তনের যেমন হয়, সাতগী! বা সপ্তগ্রামের যেমন হয়েছে । কালনায় 

তার ব্যতিক্রম হয়নি। 

কাঁলনার মুসলমান যুগের নিদর্শনগুলি তুকাঁ-আঁফগান রাজত্বকালের। 
বর্তমান কালনা শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল পুবে সেই সব নিদর্শনের 

ধ্বংলাবশেষ দেখা যায়। অঞ্চলটি “শাঁসপুর” বলে পরিচিত । তিনটি পুরাতন 

মসজিদের অস্তিত্ব দেখা যায় এখানে । এখন অবশ্ত জাদুঘরের কঙ্কালের মতন 

তার অবস্থা, তার উপর গাছগাছড়৷ ও জঙ্গলে ঢাকা । সবচেয়ে বড় মসজিদটি 
যে কত বড় ও কত স্থন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল তা তার পাঁজরের মতন 
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জীর্ণ খিলানগুলি দেখলে আজও পরিক্ষার বোঝা! ঘায়। বিরাট মসজিদ-- 
মাথার গম্জ ও মিনারখগুলি ভেঙে গেছে, তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়নি। খানদাঁনি মুলমান-সমাজের একসময় বেশ প্রতিপত্তি ছিল কাঁলনায়। 

থাকাঁরই কথা, কারণ মুসলমান রাজত্বকালে অন্যতম প্রধান স্থান ছিল কালনাঁ। 
শোন! যায়, এই মসজিদে তখন কালন। অঞ্চলের সমস্ত মুনলমান ঈদের নমাজ 
পড়তে আসতেন। অভিজাত ও ধনী মুসলমানরা পাল্কি করে আসতেন 
এবং প্রায় সাত-আটশত পাল্কির ভিড় হত মসজিদের সামনে, গশ্!র তীরে । 

প্রধান মসজিদটির অনতিদূরে আর একটি মসজিদ আছে, চমৎকার মসজিদ । 

একটি দীঘির ধাঁরে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত। দীঘির স্থানীয় নাম 'মজলিস সাহেব 
কি দীঘি*। দীঘিটি একজন আঞ্গান-প্রধান কাটিয়েছিলেন। তার তেরি 

আর একটি মসজিদ আছে, কালনা মিশন-হাউিসের কাঁছে। পয়লা মাঘ 

প্রতি বছর একটি মেল! হয় এখানে এবং দীঘির ধারে জমায়েত হন সকলে। 

প্রবাদ আছে, পূর্বে নাকি একটি মোনালি মনজিদ ও চৌকি মজলিস সাহেবের 
দীঘি থেকে উপরে ভেলে উঠত মেলার সময়। প্রবাদ্দের মধ্যে হিন্দুদের 
প্রভাব স্পষ্ট । মজলিস সাহেবের ঘেঝ। আঁশ্তনা আছে মসজিদের পাশে । 

গীরের আস্তানায় যে মাটির ঘোড়। দেখ! যায় তারও অভাব নেই । 

কাঁলনার মসজিদের তিনটি শিলালেখ পাওয়। গেছে। বহুদিন পযন্ত 

শিলালেখগুলি কাঁলনা কোর্টের কাছে পড়ে ছিল। ১৯০৩ সালে, প্রায় 

পঞ্চাশ বছর আগে, ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের ডক্টর ব্লক সাহেব নেগুলি তার 

পবিদর্শনের পথে দেখতে পেয়ে কলকাতার মিউজিঘ্নমে নিয়ে আপার ব্যবস্থ। 
করেন। তারও অনেক আগে ব্কম্যান সাঁহেব এই শিলালেখ সম্বন্ধে এশিয়াটিক 

সোঁলাইটির জানালে আলোচনা করেন (১৮৭২ সাল, প্রথম খণ্ড )। প্রথমে 

ব্কম্যান মাঁহেব মনে করেছিলেন যে, খিলালিপিগুলি হোসেন শাহের আমলের । 

পরে বিশেষজ্ঞরা পাঠোদ্ধার করে বলেছেন যে, কাঁলনার মসজিদের শিলালিপি 

হাঁবসী রাজাদের আমলের । একটি শিলালিপির তারিখ হিজ্রা ৮৯৫, 

অর্থাৎ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ । 

হাঁব্সীরা কিছুকাল বাংলাদেশে প্রতৃত্ব করেছিলেন। ব্লকম্যানের ভাষায়, 
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17859021501 056 [011750010. 



বর্ধমান - অন্বিকা-কালন! ১২৯ 

সৈফুদ্দিন ফিরোজ রাজত্ব করেন ১৪৮৭ থৃষ্টাৰ থেকে ১৪৯০ খুষ্টাব পযস্ত। 

খুনজখমের কাহিনীতে হাব.লীদের রাজত্বের ইতিহ।স রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত হয়ে 

আছে। দ্বিতীয় নাপিরুদ্দিন মামুদ শাহ্ রাজত্ব করেন মাত্র এক বছর-_ 
১৪৯০-৯১ থুষ্টাব্ব। তারই রাজত্বকালে কাঁলনার একটি মসজিদ তৈরি 

হয়েছিল। বাঁকি দুটি মনজিদের মধ্যে একটি তৈরি হয় আলাউদ্দীন আবুল 
মুজফফর ফিরোজ শাহের আমলে, ১৫৩৩ সালে, আর একটি তৈরি হয় ১৫৬০ 

সালে আবুল মুজকফর বাহাদুর শাহের আমলে। অথাৎ মসজ্দ গুলি প্রায় 
চারশ সাড়ে-চারশ বছরের পুরানো । বাংলাদেশেব মুসলমানযুগের শিলালিপির 

মধ্যে কালনার মসজিদের শিলালিপি গুলি অত্যন্ত মুল্যবান। পঞ্চদশ শতাব্দীর 

মধ্যেই যে মুলমান শাসকর। পশ্চিমবঙ্গের বর্মমান অঞ্চলে বেশ প্রক্তত্ব বিস্তার 
করেছিলেন, ত। এই লিপিনিদশন থেকে বোবা যায়। 

কালন।র যে বড় মশজিপটির কথ। আগে বলেছি, সেটি মনে হয় মুজকফর 

ফিরোজ শাহের আমলে ১৫৩৩ সালে তৈরি । “মসজিদ-ই-জমির়।” ব। শহরের 

প্রধান মশঞ্জিদ এইটি । নমাজেব জন্য মুপলমামরা এখানে জমায়েত হতেন । 

মুজক দর ফিরোজ শাহ হলেন নসর শাহের পুত্র এবং বিখাঁত হমেন খাহের 

পৌত্র। মাত্র কয়েক মাসের জন্য তিনি রাজত্ব করেন। সেই সময় তার 
সেনাধ্যক্ষ ও অমাত্য উলুগ মঘজদ খ। মালিক তার আদেশে এই মসজিদ নির্মাণ 

কবেন। এত বড় মমজিদ্-ই-জামিয়। তিনি কালনায় ভাগীরগীর তীরে তৈরি 

করতে অকারণে আদেশ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বর্ধমান জেলায় অজয় 

9 ভাগীরথীর তীরে মুসলমানদের বাস বেশি দেগা যায় এবং তার মধ্যে বনেদী 

মুদলমানবংশও অনেক আছেন। আরমাদার মুঘলমানদের কথা অমরার গড় 

াঁকস।! প্রসঙ্গে বলেছি। এই সব আয়মাদার, জায়গীরদার মুমলমান-পরিবার 

মুসলমান অভিযানের সময় থেকে এ-অঞ্চলে বসবাঁদ কবছেন বলে মনে হয়। 
অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয়েছিলেন যাঁরা তারাই পবে আয়মা ও জায়গীর পেয়ে 

পুবস্কত হয়েছিলেন। মুসলমান অভিযানের অন্যতম পথ ছিল নদীর তীরবর্তা 
পথ। বিজয় অভিযানের পথের উপর, অনগয় ও ভাগীরথীর সংলগ্ন স্থানে তাই 

মুসলমান প্রাধান্য আজ ও দেখা যাঁয়। এই পথের উপর অঙ্ধিকা-কালনা ছিল 

প্রাচীন পন্তন ও গঞ্জের মতন, যেমন ছিল সপ্তগ্রাম। তাই কালনাকে বিজয়ী 
মুমলমানরা তাদের প্রধান বাসস্থান করে তলেছিলেন। প্রধানত সামরিক 
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কারণে শাসকদের আশ্রয়ে তারা এসেছিলেন কাঁলনায়। তারপর অর্থনৈতিক 
স্বার্থে, ব্াবসাবাণিজ্যের স্থুবিধাঁর জন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। 
বর্ধমানের মধ্যে কালনা অন্যতম মুসলমান প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আজ 

থেকে প্রায় চারশ বছর আগেই । তা ন। হলে হুসেন শাহের পৌত্র কালনায় 
অত বন্দর করে মসজিদ-ই-জামিয়া তৈরি করার আদেশ দিতেন ন1। তারও 

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের মাত্র এক বছরের হাব সী নবাবও তাহলে কালনায় 

মস্জিদ তৈরি করার জন্য ব্যন্ত হতেন না। 

সাত-আটশ পাল্কি জমা হত কাঁলনার প্রধান মস্জিদ-ই-জামিয়ার 

সামনে, গঙ্গার তীরে, ঈদের নমাজের সময়। তখন বাংলাদেশে সামাজিক 

পদমর্যাদার সঙ্গে পাল্কি, ঘোড়। ও হাতিতে চড়ার অধিকারের একটা প্রত্যক্ষ 

সম্পর্ক ছিল। মধ্যযুগে এই জাতীয় মরধাদা ও অধিকারের মূল্য ছিল খুব 
বেশি। সেই উত্তরাধিকার আমাদের দেশে আধুনিক যুগের প্রবর্তক ইংরেজরাঁও 
অনেকদিন পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁই হোক, পাল্কি ঘোড়া 

বা হাতিতে চড়ার অধিকার সকলের ছিল না সমাজে । পাল্কির9 আবার 

তারতম্য ছিল মর্ধাদাীভেদে । মধাঁদ। ষত বেশি, পাল্কি-বেহারার সংখ্যা তার 

তত বেশি । কাঁলনার মসজিদের সামনে যে সাঁত-আটশ পাল্কি জম! হত, 

তার বেহাঁরার সংখ্যা কার কত ছিল জান। যায় না। জানলে, তখনকার 

মুনলমান-সমাঁজের স্তরবিহ্তাস পরিষফার বোঝা ষেত। না জানলেও, শুধু 
পাল্কিই যে পদমর্যাদার আভা দেয় তাতে বোঝা যায় যে, অস্ত সাত 

আটশ সম্ব্বীস্ত মুসলমান পরিবারের বাস ছিল কালনাঁয়। কালনার সেই 

সম্তাত্ত মুসলমানদের মধ্যে এককন মির্জা মেহদী “কলকাতা! মাদ্রাসা তৈরির 
জন্য জমি দান করেছিলেন কলকাতাঁয়। তাঁর জমিতেই নাকি কলকাতার 

বিখ্যাত মাদ্রাসা তৈরি । “ক্যালকাটা মাদ্রাসা"র পশ্চিমদিকে আজও একটি 

ছোট্ট গলি আছে- মির্জা মেহদীর নামে। কালনার প্রায়লুপ্ত সম্বান্ত 

মুদলমান-সমাঁজের অনাদূত নগণ্য স্থাতিচিহন। 

ইতিহাসের প্রীচীন ও মধ্যযুগীয় ধারায় অবগাহন করে অশ্বিকা-কাঁলন। 

আধুনিক যুগে গাত্রোখান করেছে। শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ-গৌরীদাস থেকে 



বর্ধমান - অধ্বিকা-কালন! ২৩১ 

পণ্ডিত তারানাঁথ তর্কবাঁচস্পতি ও বিদ্যাসাগর পর্যস্ত কালনার বিচিত্র সংস্কৃতি- 

ধার! প্রবাহিত হয়েছে। কলকাতা শহর থেকে কালনা বেশি দূর নয়। 

নব্যযুগের সংস্কৃতির তরঙ্গ কালনার গাঙ্গের় উপকূলেও আঘাত করেছে। 
নৌকায় করে পায়ে হেটে স্বয়ং বিদ্যাসাগর নতুন আদর্শ বহন করে নিয়ে গেছেন 
কালনায়। কালনাবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচম্পতি হয়েছেন 
তার অগ্রতিদ্ন্থী প্রতিভূ। সে এক বিচিত্র কাহিনী! কালনার ইতিহাসের 

এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় । গৌরবময় এঁতিহা-সম্পদ,__যাঁর উপর ছু'পায়ে ভর 
দিয়ে বর্তমান কালন। সে।জা হয়ে দাড়িয়ে আগামীকালের স্বপ্ন দেখতে পারে 

নির্ভয়ে । 

প্রাচীন হিন্দুুগ ও মুসলমানযুগের অশ্বিকা-কালনার কথ বলেছি । 

মুসলম।নযুগে কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রাধান্যই যে ছিল অস্থিকা- 
কালনার, তা নয়। তার সাংস্কৃতিক প্রাধান্তও ছিল যথেষ্ট । পঞ্চদশ শতকের 

শেষদিক থেকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পর, তার আদিকেন্দ্ররূপে 
বর্ধমান জেলার গুরুত্ব ষখন বেড়ে যায়, তখন থেকেই ওপারে শাস্তিপুর এবং 
এপারে কাঁলনার এতিহাসিক প্রাধান্য বাঁড়ে। যোডশ শতকের গোড়া থেকে 

যে বৈষ্বব শ্রীপাটগুলি বাংলাদেশে প্রখ্যাত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে প্রাচীন 

“বৈগ্যখণ্ড ব। গ্রথণ্ড, কণ্টকনগরী ব। কাটোয়া ও আম্ুয়। বা অস্বিকা-কালন। 

অন্যতম। শ্রীচৈতন্য যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঁঢ়দেশে কয়েকদিন ভ্রমণ 

করেছিলেন, একথ৷ কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন £ 

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ যমাস। 

তার শুরুপক্ষে প্রত করিল] সন্গযাম ॥ 

সন্ন্যাম করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন | 

রাঢদেশে তিনদিন করিল! ভ্রমণ ॥ 

এই শ্লোক পড়ি কভু ভাবের আবেশে । 

ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঁঢ়দেশে ॥ 
( শ্রচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য £ ৩য় ) 

নিত্যানন্দ গঙ্গার উপকূলবত্তা অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেস্তযে । 
ত্রিবেণী, মপ্তগ্রাম, আহ্ুয়া, শাস্তিপুর প্রভৃতি নিত্যানন্দের প্রেমের বাণীতে 
মুখর হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন দাস “চৈতন্ততাগবতে' তাঁর উল্লেখ করেছেন : 
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জয় জয় অবধৃতচন্দ্র মহাশয় । 

ধাহার কপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥ 

এই মতে সপ্তগ্রামে আমৃয়-মূলুকে । 

বিহরেন নিত্যানন্দ-ন্বরূপ কৌতুকে ॥ 
তবে কথোদিনে আইলেন শান্তিপুরে । 

আচার্য গোসাঞ্জি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে ॥ 

( অন্ত্য--৫ম ) 

বৃন্দাবন দাসের এই 'আম্ৃয়া-মুলুক'ই হল অস্বথিকা-কালনা। শ্রচৈতন্তের 
বিআামস্থান বলে কথিত প্রাচীন তেতুলতল কাঁলনায় আজ ও দেখা যাঁয়। শ্রীপাঁট- 
অন্বি্| গৌর-গৌরীদাঁসের মিলনস্থান বলে প্রসিদ্ধ। আরও উল্লেখযোগ্য হল, 
গৌরাঞ্গপূজার প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল শ্রীণ্ডে ও অ্বিকা-কালনায়। মোড়শ 
শতকের প্রথম দিকে কালনায় যে মুসলমান-সমাজের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, 

সেকথা! আগে বলেছি । অভিজাত মুসলমানদের ও বাস ছিল বেশ, কারণ তা 

না হলে সাত-আঁটশত পাল্কি মসজিদ-ই-জামিয়াতে জড়ো হত ন! ঈদের 

নমাজের সময়। কালনায় মুসলমানদ্ধের এই প্রতিপত্তির সময় শ্রীচৈতত্ত- 
নিত্যানন্দ তাদের পার্ষদবৃন্দসহ যখন ধর্মপ্রচারের জন্ত ভ্রমণ করছিলেন, তখন 

অধ্বিকা-কাঁলন! কি রূপ ধারণ করেছিল, আজ তা ভাঁব৷ যায় না। কালনার 

মতন সপ্তগ্রামের কথাও মনে পডে। বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্যভাগবতে” মেই 

সামাজিক রূপের ছবি কিছুটা! ফুটে উঠেছে । যেমন-__ 

নিত্যানন্দস্বরূপ আবেশ দেখিতে । 
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥ 

অন্সের কি দীয়, বিষুত্রোহী যে যবন। 
তাহারও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥ 

যবনের নয়নে দেখিতে গ্রেমধার । 

ব্রাঞ্চণেও আপনারে জন্মায়ে ধিক্কার | 

( অন্ত্য : ৫ম) 

কাব্যিক উচ্ছ্বীম ব অতিরঞ্চন যে নেই তা নয়। কিন্ধ তার মধ্যেও ইতিহাঁসের 

সামান্ত যে আভাস আছে, তাঁর মূল্য অনেক। 

তারপর মোগল ও বৃটিশ যুগের সন্ধিক্ষণ এবং বুটিশযুগকে বর্ধমানের দিক 
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থেকে বর্ধমান মহারাজাদের যুগ বলা যায়। রাঢদেশের প্রাচীন সামস্ত 

রাজবংশগুলিকে ( গোপভূম, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি) যোগল ও বুটিশের যোগ- 
সাজসে বর্ধমানের মহারাজারা একে-একে উচ্ছেদ করেছেন এবং তাদের 

রাজ্যগুলিকে আত্মসাঁৎ করে বা নিলামে কিনে বাংলার অন্যতম প্রতিপত্িশালী 

জমিদারে পরিণত হয়েছেন। বিশাঁল জমিদারীর “মহারাজা” হয়ে, পত্তনি- 

ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে, তাঁরা যেমন জমিদারী-স্বার্থ রক্ষা করেছেন, তেমনি 

অন্যান্ত জমিদারদের মতন মধ্যযুগীয় দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্তাঁর পরিচয় দিতেও 

পশ্চাৎ্পদ হননি । বরমাঁনের পথঘাট ( প্রধনত সৈন্য চলাঁচল ব৷ তীর্থযাত্রার 

সুবিধার জন্য ) তারা তৈরি করেছেন, দীি-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং 
গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে অসংখ্য দেবালয়ে দেব-দেখী প্রতিষ্ঠ! করে ব্রাহ্মণ 

পুরোহিতদের দেবোত্তর ৫ বৃত্তি দান করেছেন। অর্থাৎ মধ্যযুগের স্থাবর 
সমাজের স্ত্ত গুলিকে যতদূর সম্ভব মজবুত করে তৈরি কবেছিলেন। জমিদারী 
বদ্দান্ততার গাথায় তাই বর্মানেরও উল্লেখ আছে দেখা যায়-_ 

দিনাজপুরের নগদ দান, রানী ভবানীব কীতি। 

কষ্ণচন্দের ত্রহ্গোততর, বর্ধমানের বৃত্তি | 

অন্বিকা-কালনাতেও তাদের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেন-দেনী 'ও দেবালিয় আছে। 

তাঁর মধ্যে উল্লেখষোগা হল, ১৭৪০ খুণ্টাব্দে চিত্রসেন প্রতিষ্ঠিত কাঁলনার 

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির । মন্দিরের শিলালিপিতে আছে--“শুভমস্ত একাব্দা ১৬৬১। 

২/২৬।৬ প্রীঞ্জসিদ্েগ্ররী দেবী শ্রীযুক্ত মহারাজ! চিত্রসেন রায়সা | মিস্ত্রি শ্ীরামচন্দ 
--৮। অন্দিরটির গন “জোড়বাংলা"র মতন, অর্থাৎ একজোড়া দোচাঁলা বাংলা 

ঘরের মতন। কাঞ্চননগরে ঠিক অন্তরূপ একটি দোতালা জোড়বাংল! মন্দির 

জীর্ণাবস্থায় পড়ে আছে; আগে তাঁর কথা উল্লেখ করেছি । আকারে, গড়নে 

এবং পোড়ামাটির কারুকাঁধের সাদৃশ্ঠ দেখে মনে হয়, একই সময, হয়ত একই 

মিশ্বীর হাতে তৈরি। এ-ছাঁডা কালনার অধিকাংশ মন্দিরই সাধারণ বাংলা 

মন্দিরের মতন, ১০৮টি শিবগন্দিরসহ। সিদ্দেশ্বরী-বাঁড়িতে যে কয়েকটি শিব- 
মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠা করেন তিলকচন্দ্রের মাতা! ১৭১৪ থুস্টান্দে, 

আর একটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজবাড়ির বিখ্যাত অমাত্য রামদেব নাগ, ১৭৪৭ 

খুষ্টান্বে। কবি ভারতচন্ত্র 'নাগাষ্টক+ রচনা করে বর্ণনান রাজবাড়ির অমাত্য 

এই রাঁমদেব নাগকে অমর করে রেখে গেছেন। রামদেব নাগ “মূলাযোড়' 



২৩৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

( ২৪-পরগণ। ) গ্রাম পত্তনি নিয়ে এমনভাবে সেখানকার লোকজন এবং কঝি 

ভারতচন্দ্রের উপর পর্যস্ত অত্যাঁচার উৎপীড়ন করেছিলেন ষে, ভারতচন্ত্র 

'নাগাষ্টক” রচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন । নাঁগাষ্টকের যতকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 

করছি : 
স্থিতং মূলাজোড়ে ভবদন্থবলাৎ কালহরণং । 
সমস্তং মে নাঁগে! গ্রসতি সবিরাগ্যে হরি হরি ॥... 

পিত। বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী 

হতাঁশ! দাশাদ্যাশ্চকিতমনদে। বাদ্ধবগণাঁঃ | 

যশ: শান্ত্রং শত্্ং ধনমপিচ বস্্ং চিরচিতং 

সমন্তং মে নাগে। গ্রসতি সবিরাঁগে। হবি হরি ॥ 

সবই নাগ মশায় গ্রাস করে ফেলছেন বলে ভারতচন্ত্র অভিযোগ করছেন। 

অমাত্য রাঁমদেব নাগের উতপীড়ন-নির্যাতন এমনই সীমাহীন । এ-হেন রামদেব 

নাগ সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে দেবালয় নির্মাণ করে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বোধ 

হয় অন্যায়ের পাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায়। নাগ মশায় তার প্রতৃদের 
পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন, এমন কিছু দোঁষ করেননি । 

বর্ধমানের জমিদারদের পৌযকতায় যে-সব বিস্াস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে, 

তার মধ্যে অশ্বিকা-কালনা অন্যতম । একসময়, অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্ীতে, 
কালনা বহু সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্জ্ঞ পণ্ডিতের সমাবেশে শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাকেন্ত্র হয়ে 

উঠেছিল। ১৮৩৭ সালে আযাডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় যে, কাঁলন! 

থানার মধ্যেই সংস্কৃত টোলের সংখ্য। ছিল সবচেয়ে বেশি ( বর্ধমান জেলায় )। 

বিগ্যালয়, টোল ও মক্তবের সংখ্য। ছিল যথাক্রমে এই £ 
কালন। থান। ৭৩ ৩9 

পূর্বস্থলী থান ৩৩ ১৮ 

গা্গুরিয়। থানা ১৬ ৭ ১ 

রায়না থান। ৭২ ১৪ ১৪ 

বর্ধমান থানা ৩৭ ২ ১৩ 

মঙ্গলকোট থানা ৪৫ ১০ ৪ 

আউসগ্রাম থানা ৯১ ৩২ ১৯ 

ইত্যাদি । 
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উল্লেখযোগ্য হুল, সদর বর্ধমান থানায় বাংল! বিষ্যালয় ও সংস্কৃত টোলের 

সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং সেই অনুপাতে ফারসী, আরবী িক্ষার মক্তবের সংখ্যা 

বেশি। রাজবাড়ির চারপাশের কালচারের মধ্যে মোগলযুগের এঁতিহ্বেরই ষে 
প্রাধান্ত ছিল তা পরিষার বোঝা যায়_ এবং তারপর বৃটিশ যুগের প্রাধান্য 

বাড়ে। কালন। থানায় সংস্কৃত টোলের সংখ্য। ছিল মবচেয়ে বেশি । কালনা 

ছাড়া আউসগ্রামও ছিল বর্ধমানের অন্যতম প্রধান বিগ্ভাকেন্ত্র। কালনার 

পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তারানাথ তর্কবাঁচম্পতি, শ্রীরাম স্ায়বাগীশ, 

দুর্গাদাস ন্যায়রত্ব, অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ গ্রভৃতি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি 

ও তাঁর বংশের ইতিহাস অস্থিকা-কাঁলনার ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় 

জুড়ে রয়েছে। পণ্ডিত তারানাথের জীবনে একাধারে বিদ্যা ও বাণিজ্যের ষে 

বিচিত্র স্ক'রণ দেখা যায়, তা উনিশ শতকের আর কোন বাঙালী পণ্ডিতের 
জীবনে বিশেষ দেখা যায় না। নবযুগের বাংলার আদর্শ প্রতিভ্ ছিলেন পণ্ডিত 

তারানাথ । 

তারানাথের পূর্বপুরুষর! যশোহর জেলার 'সারল' গ্রামে বাস করতেন। 

তখন যশোহরের এই গ্রাম সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার প্রধান সমাজ বলে গণা ছিল। 

তারানাথের পূর্বপুরুষ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত বরিশাল জেলায় বৈচণ্তী গ্রামে বাস 
করতেন। বর্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্র যখন কাঁলনাঁয় তাদের সমাঁজবাড়ির 

সামনের দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেশ-বিদেশ থেকে অনেক পণ্ডিত এনে 

তিনি সভাস্থ করেছিলেন । সেই সময় রামরাঁম তর্কসিদ্ধান্ত কাঁলনায় আসেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কথ|। ফড়দর্শনের বিচারে তিনি সতভাস্থ 

পণ্ডিতদের পরাস্ত করে তিলকচন্দ্ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ভার অনুরোধে 
ত্রষ্মোত্তর সম্পত্তি গ্রহণ করে কালনায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। রামরাম 

তর্কসিদ্ধান্ত পূর্ব বাংল থেকে এসেছিলেন বলে আজও তার বংশধরর! এই 
অঞ্চলে “বাঙাল ভট্রাচার্ধ বলে পরিচিত। তর্কসিদ্ধান্তের তিন পুত্র শিবদাস, 

দু্গাদাস ও কালিদাস । কালিদাঁন সার্বভৌমের পুত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতি 
১৮১২ খুষ্টাবে কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। বিগ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে তারানাথ 

প্রায় আট নয় বছরের বড় ছিলেন। 
সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অবাক্ষ, বেঙ্গল ব্যান্বের দেওয়ান রামকমল 

সেন মশায়ের সঙ্গে কালনার “বাঙাল ভট্টাচাধ” পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল । 



২৩৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

রামকমল প্রায়ই কালনায় যেতেন। তিনিই তারানাথ ও তার জ্যে্টতাতপুত্র 
তাঁরাঁকাস্তকে কলকাতায় নিয়ে এসে সংস্কৃত কলেজে ভণ্তি করে দেন। তারানাখ 

প্রথমে অলঙ্কারশ্রেণীতে ততি হন। পরে প্রসিদ্ধ শৈয়ায়িক নিমটাদ শিরোমণির 

কাছে ন্যারশাস্্ব অধ্যয়ন করেন। যখন তিনি গ্যায়শাস্মের ছাত্র, তখন বি্যাঁসাগর 

অলঙ্কারশ্রেণীর ছাত্র । প্রতিদিন বিকেলবেল! ছুটির পর বিদ্যাসাগর তারান।থের 

ঠনঠনিয়াস্থ বাসায় যেতেন। তখনকার কলকাতার বড় বড় পণ্ডিতসভায় 
তারানাথ বিচারের জন্য আমন্ত্রিত হতেন এবং বালক ছাত্র বিদ্যাাঁগরকে সঙ্গে 

করে ভিনি নিয়ে যেতেন সভায়। বিদ্যাসাগরকে দিয়েই তিনি সভায় প্রায়ই 

'পূর্বপক্গ কর।তেন। পনের বছরের বাঁলক বিদ্যাসাগরের 'পূর্বপক্ষ' করা 

দেখে সকলে বিশ্মিত হতেন। পরে তারানাথ উঠে সভাস্থ পণ্ডিতদের বিচারে 

পরাস্ত করতেন । 

কলেজের পাঠ শেষ হবার পর বাচম্পতি মশায় বর্ধমানের সদর আমিন 

পদের নিয়েগপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। বুত্তিভোগ করা বা চাকুরী করার 

মতন মনোভাব তাঁর কোনকালেই ছিল না। দ্বাধীনভাবে বাবসা করে উন্নতি 

করাই বাচম্পতি মায়ের কাম্য ছিল। পেকালের এই শাস্জ্ঞ পণ্ডিতের 

মাথায় কোথ| থেকে, কেমন করে যে বণিকধুগের স্বাধীন বাণিজ্যের আদর্শ 

প্রবেশ করেছিল তা ভাবলে বিম্মিত হতে হয়। যুগাদর্শের কি আম্চর্য ও 

বিচিত্র প্রকাশ যে এই পণ্তিতমশায়ের মধ্যে হয়েছিল, তা সত্যিই কল্পনা করা৷ 

যায় না। বাংলাদেশে এরকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। কালনায় নিজ বাড়িতে 

টোল খুলে তিনি ছাত্রদের বিদ্যাদান করতে আরম্ভ করলেন এবং তার সঙ্গে 

নানারকমের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি মশায়ের বাণিজ্যের সেই কীতিকাহিনী তার পাঙ্িত্যের 

কীতির তুলনায় বোধ হয় অনেক বেশি গৌরবমগ্তিত। আজও শুনলে 
রোমাঞ্চ হয় এবং মনে হয় নবযুগের এরকম রোঁমাটিক নায়ক উনিশ শতকে 
বাংলাদেশে খুব অল্পই জন্মেছিনেন। বাচস্পতি মশায় কালনাতে টোল 

খুললেন বাড়িতে এবং কাপড়ের দোঁকান খুললেন বাজারে । তখন বিলেতী 
কাপড়ের আমদানি পূর্ণে মে শুরু হয় নি। বিলেতী স্থতো কিনে অন্বিকা- 
কালনায় প্রায় বাঁরোশ তস্থবায়কে দিয়ে তিনি কাপড় বুনিয়ে ব্যবস। করতেন 

এবং বাইরেতে ৪ কাপড় চালান দিতেন। কিছুদিন পরে তারানাথ মেদিনীপুর 



বর্ধমান - অন্থিকাঁকালন৷ ২৩৭ 

জেলার রাধানগর গ্রামে কাপড়ের কুঠি প্রতিষ্ঠ। করেন। কাশী, মির্জাপুর, 
কানপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি কাপড় পাঠাতেন। তখনও 

কিন্তু, রেলপথ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গরুর গাড়িতে অথবা! মুটের মাথায় 

পণ্ডিত মশায় লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় চ।লান দিতেন। কলকাতার 

বড়বাঁজারেও তার কাপড়ের দোকান ছিল। কাঁশী-অমৃতশহর থেকে তখন 

প্রায় ছয় লক্ষ টাক।র শাল বাংলাদেশে আমদানি হত। তার মধ্যে প্রায় এক 

লক্ষ টাকার শাল বাচম্পতি মশায় নিজে আমদানি করতেন। এ-ছাড়া 

হীরা-জহর২, সোনা-রূপার অলঙ্কারেরও তাঁর ব্যাবসা ছিল। বীরভূমে দশ 
হাজার বিঘে জঙ্গল কিনে তিনি চাষ করতে আরম্ভ করেন এবং পাচশ গরু 

কেনেন দুধ-থিয়ের ব্যবসায়ের জন্য । মুটের মাথায় করে কলকাতায় ঘি এনে 

তিনি বিক্রী করতেন। কালনাতে তিনি নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে 
কাঠ আমদানি করে ব্যাবসা শুরু করেন এবং কাঠের ব্যবসাতেই কয়েক লক্ষ 

টাকা উপার্জন করেন। এই সময় কাঁলনাঁয় তিনি প্রাসাদের মতন বিরাট 

অট্রালিকা তৈরি করেন বাসের জন্য । কাপড়, কাঠ ছাড়া চালের ব্যাবস! 

করতেও বাচস্পতি মশায় ছাড়েননি । কালনায় কয়েক শত টেকি বসিয়ে 

তিনি ধান ভানাঁতে আরম্ভ করেন, কাঁরণ চালের কল তখন তেমন অ।মদানি 

হয় নি। ঢেঁকির শবে অতিষ্ঠ হয়ে কালনাবাসী যখন অভিযেগ করেন, 

তখন তিনি তীর টেকিশাল বা! ঢেকির কারখানা দুরের গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে 
যাঁন। বানিজ্যের কি অদম্য আগ্রহ ও সক্রিয় প্রতিভা! কলকাতার 

শীল-মল্লিক-লাহাঁরাও কাঁলনার বাচম্পতি মশায়ের কাছে হার মেনে যাবেন! 

বনিকযুগের আদর্শ প্রতিভ্ পণ্ডিত তাঁরানাথ তর্কবাচস্পতি! তাই বিদ্বাসাগর 

মশায় যখন নিজে কলকাতা থেকে কালনা পধন্ত পায়ে হেটে গিয়ে সংস্কৃত 

কলেজে চাঁকরীর জন্য তাঁকে অন্থরোঁধ করেন, তখন তিনি কিছুতেই গ্রহণ 

করতে রাজী হন না। বলেন, চাঁকরী-বাকরীতে তার পোষাবে না। পরে 
ঘখন বিছ্যাপাগর মশায় প্রতিশ্রাতি দেন যে, অধ্যাপনার জন্য যেট্রকু সময় তাঁর 

ব্যবসায়ে ন্ট হবে, সেটুকু তিনি ও তার সহোদর ভাই মিলে দেখাসুন| করে 
ক্ষতিপূরণ করে দেবেন, তখন বাচম্পতি মশায় চাকরী নিয়ে কলকাতায় 

আসেন। 

তখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও 



২৩৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বাচম্পতি মশায়ের প্রত্াক্ষ সংযোগ ছিল। বেখুম সাহেব যখন প্রথম বালিকা 
বিগ্ভালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তার কন্তা জানদা দেবীকে বিদ্যালয়ে 

ভি করে দেন। বিধবা-বিবাহের শান্ীয় যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে এবং 

বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় বাচস্পতি মশায় বিদ্যাসাগরের অন্যতম 
পরামর্শনাতা ছিলেন। নবযুগের বাংলার এতগুলি যুগোঁপযোগী গুণের এমন 

বিচিত্র সমন্বয় একটি চরিত্রে আর কারও মধ্যে এতটা সার্থক হয়েছে কিনা 

জানি না। অথচ কালনার তারানাথ তর্কবাচম্পতিকে অনেকে কেবল একজন 

অসাধারণ শাস্তজ্ঞ পণ্ডিত বলেই জানেন। বিদ্যা ও বাঁণজ্য, বিত্ত ও পা্ডিত্য 

তাঁর মধ্যে যুগের ধর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছিল মনে হয়। এদেশে তো দূরের কথা, 
ইউরোপেও প্রাথমিক মার্কাণ্টাইল যুগে এরকম চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল 

কিনা সন্দেহ। 



জামালপুরের বুড়োরাজ 
বুড়োশিবের “বুড়ো”, আর ধর্ম রাজের 'রাজা”, ছুয়ে মিলিয়ে “বুড়োরাজ'। 
সাধারণত “নাথ' বা ঈশ্বরঁ ষোগ করেই শিবের নামকরণ হয় এদেশে, "রাজ, 
দিয়ে হয় না। জামালপুরে হয়েছে, কারণ সেখানে ছুই দেবতা মিলিত হয়ে 

সর্বজনপুজ্য লোকদেবতায় পরিণত হয়েছেন । রাটের ধর্মঠাক্রের উত্পত্ি ও 

ক্রমবিকাঁশ-প্রসঙ্গে, সংস্কাতি-তত্বের দিক দিয়ে, জামালপুরের বুড়োরাঁজের গুরুত্ব 

যে কতখানি, অশ্সন্ধীনী ও কৌতৃহলীরা তা বুঝতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলায় প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের পর আমার মনে হয়েছে, রাঢ়ের অন্যতম 

গণদেবতা (তথাকথিত অঙ্ন্নত সমাজের ) ধর্মঠকুরকে ক্রমে হিন্দুসমাজের 
শ্রেষ্ঠ দেবতা শিবঠাকুর আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। জামালপুরের বুড়োরাজ 
তার অন্ততম এতিহাসিক সাক্ষী । 

বর্ধমান জেলার কালন! মহকুমার পুবস্থলী থানার অন্তর্গত একটি নগণ্য 

গ্রাম জামালপুর । পাটুলী স্টেশনে নেমে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হেঁটে গ্রামে 
পৌছতে হয়। পথের মধ্যে মধ্যে জঙ্গল এবং বিচ্ছিন্ন দু'এক গ্রাম । নদী 
নালা, খাল বিল পুকুর বিশেষ নেই। গঙ্গা অনেক দূর । গ্রামের একদিকে 
একটি ছে।ট বিল আর মরা-গঙ্গা একমাত্র সম্বল। গ্রীক্মকাঁলে যেখানে যেটুকু 
জলের চিহ্ন থাকে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বুড়োরাজের উৎসব হয় বৈশাখী 

নু্ধপূর্ণিমায়। বিরাট মেলা! বসে। নবদ্বীপ, কাটোয়া, দাইহাঁট, কালনা, 
রুষ্ণনগর, শাস্তিপুর, কলকাতা! প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীর যান নানারকম 

পণ্যের পসর! নিয়ে। সুদূর গ্রাম থেকে গ্রাম্য কারিগররা আসেন। প্রায় 
একমাস ধরে মেলা চলে। প্রতিদিন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে হাজার হাজার 

যাত্রীর সমাগম হয়। জল নেই, মাথা গৌঁজার স্থানও নেই। অন্নকষ্ট 

দেখেছি, ষাঁধাবর জীবনও দেখেছি । কিন্ত এরকম জলকষ্ দেখিনি বাংলাদেশে । 

কিরকম যেন আতঙ্ক হয় দেখলে । টিউবওয়েল য| আছে তার সাধ্য নেই 

যাত্রীদের জল যোগান দেওয়ার । কাতারে কাতারে নলকৃপের সামনে যাত্রীরা 
কিউ দিয়ে ধ্রাড়িয়ে থাকে । আবালবৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠ থেকে কাতর আর্তনাদ 

শোন! যায়-_-“একটু জল দাঁও, ! নদীমাতৃক শশ্তশ্তামল বাংলাদেশের ভৌগোলিক 
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অস্তিত্ব চোখের সামনে বিবর্ণ পাুর হয়ে ওঠে । মনে হয়, পথ তুলে মক্ষপ্রাস্তরে 
এসেছি। ইউনিয়ন বোর্ড, মেলার কর্তৃপক্ষ, বুড়োরাজের সেবায়েৎ ও অন্তান্ত 

স্বেচ্ডাসেবকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এই নিদারুণ জলসঙ্কটের সমাধান করতে 

পারেন ন|। পুকুরের তলা পযস্ত ফাটা, মাঁটিও চৌচির । অথচ বর্ধমান 
জেলার মধ্যে এতবড় উত্সব ও মেল! খুব বেশি হয় না। 

এই পূজার পুরোহিত হলেন একজন ব্রাহ্মণ। পৌরোহিত্য-পদে প্রতিষ্ঠার 
কাহিনীটি এই £ যছু ঘোঁধ নামে স্থানীয় কোন গোপ একদা দেখল যে, তাঁর 

শ্যামলী নামে গাইগরুটি জামালপুরের একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার 

বাট থেকে ঠিক ফোয়ারার মতন দুধ ঝরে পড়ছে। ঘস্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি 
চাঁটুষ্যে মশায়ের কাছে গেল সে, রহস্ত উদঘাঁটনের জন্য । চাটুষ্যে মশায় 

দেখলেন, একটি পাথরের মাথান্ন ছুধ জমা হচ্ছে। বল বাহুল্য, পাঁথরটি 

অনাদিলিঙ্গ শিব। সেই রাত্রেই চাট্য্যে মশায় স্বপ্ন দেখলেন, দেবতার পুজোর 

ব্যবস্থা করতে হবে অনাডম্বরে। তাই করা হল। পুজো আরম্ভ হল। 

চাঁটুষ্যে মশার পুজো করেন, আর যছু দূরে গলবস্ত্র হয়ে বসে থাকে। পুজোর 
পর ব্রাঙ্মণঠাকুর বলেন, “ছু, তোর পুজোই আগে করলাম, ভগবান তোকেই 

আগে কৃপা করেছেন কিনা! যছুর বাভি ছিল পাশের নিমদহ গ্রামে । 

এইজন্য এখনও সর্বাগ্রে নিমদহের পুজা হয়। এই চট্টোপাধ্যায়ের দৌ হিত্র- 
বংশই ( নদীয়াবাসী ) এখন বুড়োরাজের সেবায়েত। 

খুব পরিচ্ছন্ন কিংবদন্তী । বোঝ| যায়, এক সময় রাঁঢ়ের কোন প্রতিভাবান 

ব্রাঙ্ণঠাকুর পরিপা:ট করে রচনা করেছিলেন, তথাকথিত অন্রচ্চলমাজের জন- 

প্রিয় গ্রামদেবতাদের হিন্টুসমাজের অন্তভূক্তি করার উদ্দেশ্তে। কিংবদস্তীটি 

জামালপুরের বিশেষত্ব নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত অনািলিঙ্গ শিবের উৎপত্তি 

প্রসঙ্গে এই একই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে দ্রেখা যাঁয়। সবত্রই গোঁপদের 

সঙ্গে শিবের আবিভাবরহস্য জড়িত। একথা আগে একাধিকবার উল্লেখ 

করেছি এবং এর সাংস্কৃতিক গুরুত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করেছি । শৈবধর্মের সঙ্গে 

অন্তত বাংলাদেশের, বিশেষ করে রাড়ের গোপদের যে কোন এতিহাসিক 

সম্পর্ক আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিংবদস্তীর মধ্যে ব্রাহ্ষণ-প্রভাবিত হিন্দ 
সমাজের সাংস্কৃতিক সমীকরণের কৌশলাটও অত্যন্ত প্রকট । 

বৈশাখী পৃণিমায় বুড়োরাজের পূজা ও গাজন হয়। শিবের পূজা ও গাজন 
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হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে। সারা রাঢ় অঞ্চলে সাধারণত বৈশাখী বৃদ্ধপৃিমায় 
ধর্মরাজের গাজন হয়। তাহলে বুড়োরাজ কি শিব, না! ধর্মরাজ? কেউ কেউ 
বলেন, আর্দিপুরোহিত চাটুজ্যে মশাই এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, অনাদিলিঙ্গ 
শিব'বলে। অনাদিলিঙ্গ শিবের অভাঁব নেই বাংলাদেশে। বাংলার অন্ততম 
গ্রামদেবতা শিব। সর্বত্রই চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের পুজ! ও গাজন হয়। সমগ্র 
রাঢ অঞ্চলের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রতিপত্তিশালী 'অনাদিলিঙ্গ' 
শিব তারকেশ্বরের তারকনাথ। সেখানেও এর ব্যতিক্রম নেই। হঠাৎ কোন 

ব্যবস্থার জন্য বুড়োরাঁজের পৃজা৷ বৈশাখী পৃিমায় হয়নি । শিবের পৃজা বৈশাখী 
পৃণিম।য় কোন জায়গায় হয় ন7া। কয়েকটি খুব বড় বড় মননার মেলা, গাঁজনের 
মেলা, পীর সাহেবের মেলা বর্ধমানে হয়। জামালপুরের উৎসব ও মেলা 

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

জামালপুর গগ্রাম ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রধান। তা ছাড়া বাউরী গোঁপ ও সদগোঁপদেরও 

বাস আছে যথেষ্ট । পাশের নিমদহ গ্রামে একসময় গোপদেরই প্রাধান্য ছিল। 

এখন আর নেই। আশপাশের গ্রামের জনসংস্থান দেখে পরিষ্ষার বোঝা যায়, 

একপময় সদগোঁপ ও গোপরাই এই অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। 

ব্যগ্রক্ষত্রিয়েরও বাস ছিল যথেষ্ট। বাউরীদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে অল্প নয়। 

জামালপুর ও তার পরিপার্খের এই জনসংস্থান বিশেষভাবে মনে রাখ দরকার, 

বুড়োরাজ প্রসঙ্গে । জনপদের জনের সঙ্গে জনসংস্কৃতির যোগাযোগ এত প্রত্যক্ষ 
ও গভীর যে এই সংস্থান উপেক্ষা কর। যায় না। 

বুড়োরাজের আবির্তীব সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নিমদহে 
যছ ঘোষ নামে এক সঙ্গতিপন্ন গোপ বাস করত। তাঁর শতাধিক গরুমহিষ 

ছিল। তারা রোজ মাঠে ও বনে-জঙ্গলে চরতে যেত। দেখা গেল, সেই 
গরুর পালের মধ্যে শ্টামলী নামে একটি গরুর ছুধ রোজ কে চুরি করে নিয়ে 
যায়। কিছুতেই দুধ-চুরির কোন হদিশ পাওয়া যায় না। রাখালদের চাকরি 

গেল। অবশেষে যছু নিজে একদিন গরুর পশ্চাঁদহুসরণ করে দেখল, 

জামালপুরের জঙ্গলের দিকে শ্টামলী ছুটে চলেছে । জঙ্গলের মধ্য এক জায়গায় 
গিয়ে শ্যামলী স্থির হয়ে দীড়াল, আর তাঁর বাট দিয়ে ফোয়ারার মতন ছুধ ঝরে 

পড়তে লাগল। যছু বিমূঢ় হয়ে গ্রামের ব্রাহ্ষণঠাকুর মধুছদন চট্টোপাধ্যায়ের 
কাছে গেল। চাটুজ্যে মশাই দাওয়ায় বসে হুকে। খাচ্ছিলেন। দুর মুখে 

১৬ 
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সব কথা শুনে চাটুজ্যে মশাই জঙ্গলে গিয়ে দেখলেন, সব ছুধ একটা পাথরের 
মাথায় জমছে। দেখে ব্রাঙ্মণঠাকুর বাড়িতে ফিরলেন এবং সেই রাত্রেই স্বপ্ন 
দেখলেন। ন্বপ্রের কথ! সকলে জানল, পুজার ব্যবস্থা হল অনাদদিলিঙ্গ শিবের । 
পূর্ণিমায় ব্যবস্থা হয়নি । দীর্ঘকালের প্রথা অন্থযায়ীই ব্যবস্থা হয়েছে, ধর্মপূজার 
প্রথা। ধর্মরাজ থেকে বুড়োশিবে রূপাস্তরিত হবার মধ্যপথে, সংস্কার ও প্রথার 
টানে, আপোষ করে রয়েছেন বুড়োরাজ। ব্রাঙ্মণ পুরোহিতের দুরদিতা এবং 
হিন্দুধর্মের অস্তনিহিত উদ্দারতার জন্যই এই আপোয সম্ভব হয়েছে। হিন্দুধর্ম 
বা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ বিরোধ বা সংঘর্ষ কোনদিনই কাম্য মনে করেনি। 
বিদেশীর ও বিজাতির ধর্মসংস্কৃতি তাই অনায়াসে তার পক্ষে আত্মসাৎ করা 
সম্ভব' হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এত প্রাধান্তের পরেও তাই 
হিন্দুধর্মের বিজয়ী পুনরভ্যুখানের পথ পরিষ্ণার হয়েছে। নানাজাতি ও 

বর্ণের অসংখ্য গ্রামদেবতা তাই সহজেই হিন্দু দেবতামগ্ুলীর মধ্যে স্থান 
পেয়েছেন । 

জামালপুরের বুড়োরাজ প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা! উচিত। 

সাক্ষাৎ মের হাত থেকে ভক্ত রুগীর! মুক্তি পান বলে যমরাজ তথা ধর্মরাঁজের 
পুজার ব্যবস্থা হয়নি। শক্তিব! মাহাত্যের প্রশ্ন উঠলে, শিবেরও সে-শক্তি 
আছে, তার জন্য *খিবের সঙ্গে স্বতত্ত্রভাবে ধর্মরাঁজের পূজার প্রশ্ন ওঠে না। 
একটা সাংস্কৃতিক সমস্যাকে নিছক ধর্মতত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে এই 
ধরনের উভয়সন্কটে পড়তে হয়। অথচ সমস্যাটি খুব যে জটিল তা নয়। 
পূর্বস্থলী থানায় এই অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ধর্মপূজার প্রতিপত্তি যে কতখানি 
তা গ্রাম প্রদক্ষিণ করলেই বোঝা যায়। ধর্মরাজ এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান 

গ্রামদেবতা এবং ধর্মরাজ কেবল যমরাজ নন। রাঁড়ের লোকদেবতা ও 

গ্রাম্যদেবতার মধ্যে ধর্মরাজ প্রাচীন ও প্রধান। জাতিবর্ণনিধিশেষে তিনি 
সকল শ্রেণীর দেবতা । আদিতে ধর্মরাজ যে সাধারণ অবহেলিত ও উপেক্ষিত 

জনের উপাস্য দেবতা ছিলেন, তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। রাটের এই 
জনসাধারণই বীর যোদ্ধা! ছিল, স্থানীয় সামস্তদের অধীনে লাঠিয়াল ও সৈনিকের 
কাজ করাই ছিল তাদের বংশগত পেশা। ধর্মরাজ এই বীর যোদ্ধাদেরও 

দেবতা ছিলেন। বীরত্ব ও শক্তিরও প্রতিভূ ছিলেন তিনি। আজও 

ধর্মরাজের অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তার স্মতিচিহ রয়েছে । তার মধ্যে 



জামালপুরের বুড়োর জ ২৪৩ 

জামালপুরের বুড়োরাজের উৎসবে লাঠিয়াল গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের বিশাল 
সমাবেশ ও পাঠা কাড়াকাড়ি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। 

জামালপুরের বুড়োরাজ কোন ইট-পাঁথরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নন। 

রাড়ের লাধারণ বাকানো-চাঁলের খড়ে। ঘরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দির করা দেবতার 
নিষেধ বলে কখিত। নতুন ঘর ছাইলেও নাকি চাল ফুটো হয়ে যায়। 

বুড়োরাজের ঘর তৈরি করে ব্যগ্রক্ষত্রিয়রাই । নিমদহ থেকে পৃজা এলে তবে 
অন্যের পূজা হয়। নিমদহের গোঁপর1 আজ কেউ নেই বিশেষ, থাকলেও 
তেমন সঙ্গতি নেই। তাই গ্রামের জমিদার ও গ্রামবাসীরা পৃজ! পাঠান । 

হাড়ি ও ডোম জাতির লোকের! শুয়োর বলি দেয়। হাসও বলি হয়। পাঠ 

যে কত হাঁজার বলি হয় তার ঠিক নেই। সাধারণত মন্দিরের সামনে বলি 

হয় না, শিবের নামেও পাঠা উৎসর্গ কর! হয় না। চারিদিকে হাজার হাজার 

লোক বড় বড় লাঠি ও পাঠা নিয়ে জমা হয়ে থাকে । অধিকাংশই হল গোপ 

ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়। হ্বন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, হাতে মজবুত পাকা বাশের 

তেলচুক্চুকে লাঠি । দেখলেই সেই রণ্পার যুগের কথ। মনে হয়, আর “বাংলার 
লাঠি'র কথা । পাঁঠাবলির সময়ের সঙ্কেত পেলেই যে যেখানে থাকে পাঠা বলি 
দিতে আরম্ভ করে, রক্তের শ্োত বইতে থাকে পথে পথে, মাঠে মাঠে । সকলেই 

প্রায় ছোট ছোট দল বেঁধে আসে লাঠিসোটা নিয়ে । পাঁঠা কাড়াকাড়ি হয়, অর্থাৎ 
প্রচণ্ড লাঠালাঠি। আগে খুন-জখম ও হত যথেষ্ট, এখন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন 
থাকে। আজ য। বর্বরতা বলে মনে হয়, একসময় সেট! যে বীরত্বের খেলা 

বলে গণ্য হত, তাতে কোন মন্দেহ নেই। পাঠা কাড়াকাড়ি উপলক্ষ্য করে 
লাঠিখেল! হত এবং মেট! ছিল ধর্মরাজের উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ । বেশ 

বোঝ! যায়, ধর্মরাজের উৎসব কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলে এই রকম বীরত্বের 

ক্রীড়াপ্রদর্শনী হত। এখন তার বিকৃত অবশেষটুকু আছে মাত্র। কাধের 

লাঠিতে ছির়মুণ্ড পাঠা ঝুলিয়ে লাঠি ঘুরিয়ে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে এখনও যখন 
তাঁর! ছুটে যায়, তখন ত্রাসের সঞ্চার হয় চারিদিকে । যাত্রীদেরও ভয় পেয়ে 
চারিদিকে ছুটে পালাতে দেখেছি । বাস্তবিকই ভয়াবহ দৃশ্ট, না দেখলে ভাবা 

যায় না। 

এই হুল বুড়োরাজের উৎসবের প্রধান বিশেষত্ব । বুড়োরাঁজকে যে নৈবেদ্ 
দেওয়া হয় তার মাঝখানে একটা দাগ কাটা থাকে । অর্থাৎ নৈবেষ্ঠের অর্ধেক 



২৪৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

হুল শিবের, আর অর্ধেক ধর্মরাজের | আগে ষে মধ্যপথে আপোষের কথা বলেছি, 

তার বড় প্রমাণ এর চেয়ে আর কিছু নেই। উদ্ারতারও এমন বিচিত্র 
পরিচয় আর কোথায় আছে? ধর্মঠাকুরের সেবায়েত পরে ব্রাহ্মণরাও 

হয়েছেন। কিন্তু রাঁট অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের অধিকাংশ সেবায়েত এখনও 

ডোমপণ্ডিত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, গোপ, সদ্গোঁপ প্রভৃতি অত্রাঙ্গণ জাতির মধ্যেই 

সীমাবদ্ধ। ব্রাক্ষণর৷ যখন ধর্মরাজকে হিন্দুদেবতামগুলীর মধ্যে গ্রহণ করেছেন, 

তখন কোন বিরোধের পথে না গিয়ে আপোষের পথে অগ্রসর হয়েছেন। 

বুড়োরাজ তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । একই পাত্রে নৈবেছ্য গ্রহণ করছেন শিব ও 

ধর্মরাজ। কোন সঙ্থীর্ঘতা নেই, দীনতা নেই। নৈবেগ্যের মধ্যে একটি 

দ্াগই উভয় দেবতার কাছে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে যথেষ্ট । শিবের সামনে 

বলিদান হয় না। অবশ্য শিবের কাছে শক্তি থাকেন এবং শক্তির কাঁছে 

বলিদানের বিধি আছে। কিন্তু তাই বলে শুয়োর বলি নয়। বুড়োরাজের 
মন্দিরের একপাশে হাঁড়ির শুয়োর বলি দেয়, কোন বাধা নেই। “বুড়োরাজের' 
জয়ধ্বনি করেই গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা হাজার হাজার পাঁঠাবলি দেয়, তাতেও 

কোন বাধা নেই। গ্রাম-গ্রামাস্তরের মুসলমাঁনরাও পাঠা মানত করে, কোন 

সংস্কার নেই। সর্বসংস্কারমুক্ত উদারতার প্রতীক 'বুড়োরাজ' বাংলার নিজন্ব 
মানবধর্মের প্রতিমৃতি। 



শ্রীপাট দেনুড় 
শ্রীচৈতন্তের সন্নযাসগুরু কেশবভারতী এবং প্রাচীনতম বাংল! টৈতন্তচরিত- 

কাব্য “চৈতন্তভাগবত* রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ব্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে 

বাম করতেন । মস্তেখ্বর থানার অধীন দেস্ুড় গ্রাম, প্রাচীন নাম 'দেন্দুড়?। 
ভারতীসম্প্রদায়ের কেশব এবং বাংলার অন্ততম আদি বৈষ্ণব কবি বন্দাবন 

দাসের জন্স্থান কোথায় ঠিক বলা যায় না। তাদের জন্মকাহিনীর মধ্যে 
পরবর্তীকালে এত অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে যে আজ আর 

তা ভেদ করে সত্য ইতিহাস জানার উপায় নেই। তা হলেও, দেস্ুড়ে উভয়েই 

কিছুকাল বসবাস করেছিলেন এবং তাঁদের জীবনের পবিত্র হর প্রীপাঁট- 
দেড় আজও বহন করছে । 

বর্ধমান বা কালনা থেকে দেছড সহজে যাবার কোন উপায় দি সথদীর্ঘ 
পথ মোটরে গিয়ে, মন্তেশ্বর থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল মাঠের উপর দিয়ে 

হেটে দেড় পৌছতে হয়। কেশবভারতী ও বৃন্দাবন দাসের স্মৃতিবিজড়িত 
দেড় রীতিমত বরিধু গ্রাম । ঘর-বাঁডির সন্নিবেশ এত সুন্দর যে অবাক 
হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। খড়ের বাংলা ঘর যে কত হ্ুন্দর হতে পারে 

এবং তার বাকানেো চাল স্থাপত্যশিল্পের যে কি অপূব নিদর্শন, তা বর্ধমান 

জেলার এই সব গ্রামে গেলে বোঝা যায়। কেশবভারতীর বংশধররা 

যেখানে থাকেন, সেখানে এই ধরনের কয়েকটি সুন্দর চালাঘরের দিকে 

একদুষ্টে যখন চেয়েছিলাম, তখন একজন বললেন, “আর বেশিদিন এরকম 

ঘর বাংল। দেশে থাকবে না, কারণ এই জাতের ঘরামির! ক্রমেই লোপ 

পেয়ে যাচ্ছে । কথাটা বীকুড়া-বিষুপুর ও বীরক্রমেও শুনেছি। যাই হোক, 

চালাঘরের পাশে কেশবভারতীর 'মন্দির পরবতাঁকালে তৈরি। অনেক 
পার্থক্য, ঘরের সঙ্গে তার তুলন! হয় না। উল্লেখযোগ্য হল, এই ধরনের 

শ্বতি-মন্দির ও দেবালয় যা পরে তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে, 
তার মধ্যে দেখেছি বাংলার সেই নিজন্ব স্থাপত্যরীতির স্বকীয়তার কোন 
ছাঁপ নেই। মিস্ত্রী ও কারিগরের অভাব বলে কেউ কেউ তার কৈফিয়ৎ 

দিয়েছেন, আবার কেউ বলেছেন লোকরুচির পরিবর্তন হয়েছে । প্রথম 



২৪৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

অভিযোগ অনেকটা সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগ পুরোটাই প্রায় মিথ্যা । 

যুগে যুগে লোকরুচির পরিবর্তন হওয়। গ্বাভাবিক, কিন্তু সেই পরিবর্তনের 
একটা সুস্থ জাতীয় ধারা যর্দি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে, তার মুধ্যে 
গলদ আছে। প্রসঙ্গত কথাটা উল্লেখ করতে হুল, কারণ এরকম দৃষ্টান্ত 

অনেক গ্রামে দেখেছি। দেনুড়েও শ্রীপাটের সংস্কার করা হয়েছে যখন, 
তখন সেবাইতরা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আরও ভাল হত। 

সকলেই জানেন ঈশ্বর পুরী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগ্তরু এবং কেশব- 

ভারতী সন্নাসগুর । “ভারতী” সম্প্রদায়ভূক্ত বলে নাম কেশবভারতী ৷ 

প্রেমবিলাসের” (১৩ অধ্যায় ) মতে কেশবের আসল নাম কাঁলীনাথ আচার্য 

এবং তাঁর আদি বাসম্থান নবদ্বীপের কুলিয়! গ্রামে । অধিকাংশ সময় তিনি 
“কণ্টকনগর? বা কাঁটোয়ায় বাঁস করতেন এবং কাটোয়াতেই তিনি ১৫১০ 

খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্তকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। 'শ্রীপাট পরিক্রমাতে কেশবের 

দেনুড় গ্রামে অবস্থানের কথ! বল। হয়েছে £ 

বাল্যকাঁলে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি, 

বৃন্দাবন দাসের হয় যেথায় বসতি । 
বাঙালী ব্রাহ্মণবংশে কেশবের জন্ম । এ সম্বন্ধে অন্যত্র বল! হয়েছে £ 

চ7০ 13 3810 00 179৬০ 109190520 ০ 006 ৬1118 ০0: 10210, 

11 006 01501010601 901021 2190. 00) 0 132176711 13121)17)118 

317062505, £১000101175 60 101:210)9-5117528 (০1) 13 ) 7:০5858'5 

60101021 1)9106 85 7:8111901) £১081:598৭ 2170 1019 179101৮6 [180০ 

785 01156, 11) ০৬০৪ 0৬158, 13001) 21076817500 17856 1551060 

০1019015 20 1786%2. €191008159-10888715)- (10017 5. ঘি 106. 

ড৬8150852 7810) 8 110৬0122176 2 19,115, ভা 20, 

কেশবভারতীর বংশের 'ব্রহ্ষচারী'রা (উপাধি) এখন দেল্গড়ে বাস 
করেন। বর্ধমানের অন্যান্ স্থানে কেশবের অন্য বংখধররা বান করেন। 

দেনুড়ে কেশবভারতীর একটি মন্দির ও মৃতিও প্রতিষ্ঠিত আছে । 

বন্দাবন দাঁসের জনস্থান কোথায় ঠিক বলা যায় না। যতদূর জানা যায়, 
তাতে মনে হয় কুমারহট্র-হালিশহরে (২৪ পরগণায় ) তার জন্মস্থান । '“পাট- 

পধটন' গ্রস্থে বলা হয়েছে ঃ 
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হালিশহর নতি গ্রামে নারায়ণী-স্থত। 
দান বৃন্দাবন নামে জগতে বিদিত ॥ 
নতি গ্রামে জন্ম তায় দেন্দুড়াতে স্থিতি। 

শ্রীচৈতন্ ভাগবত রচিলেন তখি। 

নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে যে সব অলৌকিক কিংবাস্তী 
প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই মিথ্যা ও আজগুবি ।৯ কুমারহট্ট-হালিশহর 

ছেড়ে নারায়ণী শিশু বৃন্দাবনসহ কিছুদিন নবদ্বীপের কাছে মামগাঁছি গগ্রামেও 
বাস করেছিলেন। পরব জীবনে বৃন্দাবন দাস বর্ধমান জেলার দেড় গ্রামে 

গিয়ে বববাম করেন। শোনা যায় এই দেহুড় গ্রামে অবস্থানকালেই তিনি 

“চৈতন্তভাগবত” রচনা করেছিলেন । 

“চৈতন্যভাগবত” রচনা সম্বদ্ধেও নানামত প্রচলিত আছে। অল্লবয়সে 

বন্দাবন দাস নিত্যানন্দের অন্থচর হন। তিনি শ্রীচৈতন্যেরও অন্রগ্রহ লাভে 

বঞ্চিত হননি-_“সর্বশেষ ভূত্য তান বৃন্দাবন দাঁস।” তবে নবন্বীপলীলা দেখার 

সৌভাগ্য তার হয়নি বলে তিনি বারবার ছুঃখ করেছেন, শ্রীচৈতন্থকে দেখেননি 
বলে নয় £ 

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম এখন না হইল। 

হেন মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥ 

নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বৃন্দাবন দাস দেস্ুড়ে গিয়ে বাস করেন। তাই 

যদ্দি হয়, তাহলে “চৈতন্তাগবত” তিনি কোথায় রচনা করেছিলেন ? 

চৈতন্তভাগবতে বারবার বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিত্যানন্- 

প্রভূর উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। যেমন-__ 

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে । 
চৈতন্ত-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ 

অস্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান 

আজ্ঞা কৈল চৈতন্তের গাইতে আখ্যান ॥ 

চৈতন্তজীবনীর অধিকাঁংশ উপকরণও তিনি নিত্যানন্দের কাছ থেকে সংগ্রহ 

করেছিলেন। বৃন্দাবন দাঁস শ্রীবান পণ্ডিতের অন্জ শ্রীরামের কন্তা নারায়ণীর 

১. প্রাহুণীলকুমার দেব পূর্বোদ্ধ ত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা ভটব্য। 
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পুত্র ছিলেন। শ্রীবাসের আডিনাতেই চৈতন্ত-জীবনের অনেক ঘটনা তিনি 
প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য পারিষদদের মুখ 
থেকেও তিনি অনেক বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। এই কারণেই চৈতন্তের জীবন- 
চরিতের মধ্যে “চতন্যভাগবতের' মূল্য অত্যন্ত বেশি। কোন কল্পিত ঘটনা 
বৃন্দাবন দাসের রচনার মধ্যে বিশেষ নেই । সহজ সরল ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে, 
অনাড়ম্বর আবেগ আছে, ঘটনার নিজন্ব ব্যাখ্যাও আছে, কিন্ত কোন নিছক 
আজগুবি অলৌকিক কাহিনীর উতৎ্কট বর্ণনা নেই। “টচতন্তভাগবতের এই 
হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব । 

কিন্ত “চৈতন্তভাগবতের” রচনাকাল কি এ রচনাস্থান কোথায়? বৃন্দাবন 
দাসের কাব্য যখন লেখা হয় তখন শ্রীবাদ পণ্ডিত ও সনাতন-রূপ জীবিত 

ছিলেন বলে মনে হয়। “অগ্যাঁপিও শ্রীবাসের চৈতন্য কৃপায়, দ্বারে সব উপসঙ্ন 

হতেছে লীলায়* ; “অগ্যাঁপিও ছুই ভাই রূপ-সনাঁতন, চৈতন্তরুপায় হৈল বিদ্দিত 

ভুবন”__এই সব উক্তির মধ্যে “অদ্যাপিও কথা কবি অকারণে ব্যবহার 
করেছেন বলে যনে হয় না । এইসব কারণে মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের 
পূর্বে গ্রস্থরচন! আরম্ভ হয় এবং নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের (বা বীরচন্দ্র ) জনের 
পূর্বে গ্রস্থরচনা! শেষ হয়। “চৈতন্যভাগবতের” আঁকম্মিক সমাপ্তি দেখে অনেকে 
মনে করেন যে কবি বুদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং রচনা শেষ 

হবার পূর্বেই পরলোকগমন করেছিলেন। একথাঁও সমীচীন বলে মনে হয় 
ন!। শ্রীহ্ৃক্মার দেন মনে করেন যে, শ্রীচৈতন্ের জীবৎকাঁলেই “চৈতন্য- 

ভাগবত” রচন। সম্পূর্ণ হয়েছিল।১ চৈতন্যের জীবদ্দশায় যি “চৈতন্ত- 
ভাগবত" রচিত হয়ে থাকে এবং নিত্যানন্দের তিরোধানের পর যদি বৃন্দাবন 
দাস দেনুড়ে বলবসের জন্য গিয়ে থাকেন, তাহলে দেহুড়ে তিনি চৈততন্তভাগবত 
রচনা! করতে পারেন না। চৈতন্যভাগবত তার আগেই অন্ত কোথাও রচিত 
হয়েছিল। হয়ত নবদ্ীপের মাঁতুলালয়ে বৃন্দাবন দাস তার কাব্যগ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন। 

চৈতন্যভাগবত যেখানেই রচিত হোক ন৷ কেন, তার এঁতিহীসিক ও 

সামাজিক মূল্য যথেষ্ট । অন্য স্থানে রচিত হলেও বর্ধমান জেলার দেহুড় 

গ্রামের গুরুত্ব তাতে কমছে না। কারণ কবি শেষজীবনে যে গ্রামটিকে 
্ ৯. বাঙ্গাল সাহিত্যের ইভিহ।স, ১ম খও £ শ্রীনৃকূমার সেন, পৃঃ ২৪০-_-২৪১। 
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নিজের জীবনসাধনার তীর্থস্থান বলে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেই গ্রামই তার 

নিজন্ব গ্রাম মনে করা উচিত। দেহুড়ের ধুলোমাঁটি যখন বৃন্দাবন দাসের 
সেই জীবনস্থতি-বিজড়িত, তখন বাংলার বৈষব শ্রীপাটগুলির মধ্যে তার স্থানও 
অন্যতম । কবি হিসাবে বুন্দাবন দাসের স্বান তার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক 

উচ্চে। বৃদ্বাবন দাঁসের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ “চৈতন্তচরিতামত' 

রচনা করেছিলেন £ 

বুন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। 

তার আজ্ঞ৷ লয়ে লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 

কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটির কাছে ঝামটপুর গ্রামে কবি রুষ্ণদস কবিরাজের 

বাস ছিল। এইখানে বল্লালসেনের একখানি অন্শাসন পাওয়া গিয়েছিল এবং 

সনাতন-রূপের পিতৃভূমিও ছিল এইখানে । ঝামটপুরের কবি কষ্ণদাস দেহুড়ের 

বন্দাবন দাসকে কি চোখে দেখতেন এবং কতখানি শ্রদ্ধা করতেন-তা৷ তার এই 

বিখ্যাত উক্তি থেকেই পরিক্ষাব বোঝ যায় £ 

কুষ্ণলীল1 ভাগবতে কহে বেদব্যাস 

চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস। 

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল 

যাহার শ্রবণে নাবে সব অমঙ্গল। 

মনুষ্যে রচিতে নারে এছে গ্রন্থ ধন্য 

বৃন্দাবন দাস মুখে বসত! শ্রীচৈতন্ত । 

কষ্দাস যে অতিশয়োন্তি করেননি, তা চৈতন্তভাগবতের পাঠকমাত্রই 
হ্বীকার করবেন। 

টচতন্তভাগবতের এঁতিহাঁসিক মূল্যের কথা আগে বলেছি। রাড়ের তথ৷ 
পশ্চিমবাংলার ইতিহাস রচনায় বৃন্দাবন দাসের তথ্যগুলি অত্যন্ত মূল্যবান । 
“পাষণ্ড ও পাযণ্ডী'রা বৈষ্ঞবদের যে রকম নিন্দাবাদ ও কুৎসা করত তারও 

স্থন্দর বর্ণন৷ দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস £ 
কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্ররসে | 
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে ॥" " 

কেহ বোলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে। 

ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাইনি স্রোতে ॥ 



২৫, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল। 

অন্যথ! ষবনে গ্রাম করিবে কবল ॥ 

এই মত বোলে যত পাষণ্তীর গণ। 

শুনি “কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ ॥ 

এই কথা শুনে ক্রোধে আগুনের মতন জলে উঠে অদ্বৈত বলেছিলেন £ 
পাষণ্তীরে কাটিয়৷ করিম স্বদ্ধ নাশ। 

তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুখ্রি তার দাস ॥ 

এই পাও পাষণ্ডীরা” কারা? মগ্য-মাংস দিয়ে যারা চণ্ডীপূজা করত, 
ধর্মপূজা করত, তারা নয় কি? মনে হয় তাদেরই বৃন্দাবন দাস পাষণ্ড ও 

পাষণ্ডী” বলেছেন। দেনুড় প্রসঙ্গে কথাটা আর ও বিশেষভাবে মনে হল, কারণ 

দেহ্নুড়ে কেশবভারতী ও বৃন্দাবন দাসের বসবাসের আগে এবং বৈষ্ণব ধর্মের 

ভক্তি ও প্রেমের বাণী প্রচারিত হবার আগে, শৈব ও শাক্ত ধর্মের বিশেষ 

প্রাধান্য ছিল বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের তথা রাটের সর্বত্রই তাই ছিল, 

দেহড়েও ছিল। দেনুড়ের আদি গ্রামদেবতা হলেন দেনদড়েশ্বব বা দীনেশ্বর 
শিব। শিব-মন্দিরের মধ্যে একটি প্রাচীন চণ্তীমৃতি আছে, কালো পাথরের, 
নাম 'বিক্রমচণ্ডী' | বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাটে যে গৌরনিতাইয়ের মৃতি প্রতিষ্ঠিত 

আছে, মেখানেও একটি চমৎকাঁর কালো! পাথরের মহিষমর্দিনী মৃতি আছে। 
এই বিক্রমচণ্ডী ও মহিষমর্দিনীও দেন্দুড়ের গ্রামদেবতা ছিলেন একসময়। 
হয়ত পৃথক দেবালয়েও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বিক্রমচণ্ডী শিবমন্দিরে 

এবং মহ্ষিমর্দিনী গৌরনিতাইয়ের মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছেন। দেহুড় ও তার 

আশপাশের গ্রামে (পাতুন, মন্তেশ্বর প্রভৃতি ) চণ্ডী, চামুণ্া ও ধর্মরাজের 

গ্রতিপত্তি এখনও এত বেশি যে, কেশবভারতী ও বৃন্দাবন দাসের কালে কি 

ছিল কল্পনা করতেও ভয় হয়। বর্ধমান জেলা যেমন বৈষবদের তীর্থস্থান, 

তেমনি শাক্তদেরও পীঠস্থান। শক্তির সাধনা ও ভক্তির আরাধনা এখানে 

যেন পাশাপাশি খাতে প্রবাহিত হয়েছে । বর্ধমানের বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলিতে 

প্রায়ই দেখা যায় একসময় তান্ত্রিক ও শীক্ত সাধকদের প্রাধান্য ছিল। এখনও 

অনেক জায়গায় আছে। দেহ্নড় তার মধ্যে একটি। 



পাতুনের শিপ্পস্থতি 
“সেদিন একজন প্রদিদ্ধ আইকনোগ্রাফিস্ট এক সভায় বলিয়াছেন যে, 

মৃতিবিষ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা । বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের 

কত মৃতিই যে ছিল, আর কত মৃতিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা! ভাবিলে 
আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি অনেক মৃতি সংগ্রহ 
করিয়াছেন । সাহিত্যপরিষর্দেও অনেক মৃত্তি সংগ্রহ হইয়াছে । সকল 

মিউজিয়মেই কিছু কিছু মৃত্তি সংগ্রহ আছে; তথাপি বনে-জঙ্গলে পুরাঁনে? 
গ্রামে পুরানো নগরে এখনও গাঁড়ি গাড়ি মৃদ্তি পাওয়া! যাইতে পারে ।” 

_ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথ! ঠিক । বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে পরিত্যক্ত মৃতির 

সংখ্যা ষে কত তার হিসাব নেই । পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম থেকে এইরকম 
মৃতি উদ্যোগী অশ্রসন্ধানীরা অনেক সংগ্রহ করেছিলেন । ঢাঁক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মিউজিয়মে এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির রাজসাহী মিউজিয়মে সেগুলি সযত্তে 

রক্ষিত ছিল। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মতন পশ্চিমবঙ্গ তথা রাঢদেশের গ্রামে 
গ্রামেও অসংখ্য মতি অনাদূত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রত্রতত্ববিভাঁগের' 
ওঁদাসীন্যের জন্য মৃতিব্যবসায়ীরা অনেক মৃত্তি অপহরণ করে বিদেশীদের কাছ্ছে 
বিক্রী করে দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন । বীরভূম, বীকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি 

জেলার একাধিক গ্রামে এই মুত্তি-অপহরণের চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনেছি । 

অনেক গ্রামে এইসব মৃতির এখন আর পূজা হয় না, কোন কোন গ্রামে বুদ্ধমূতি, 
বিষুমৃতি ইত্যাদি স্থানীয় গ্রামদেবতার নামে পূজিত হয়। পৃজা হোক বা নাই 
হোক, গ্রামবামীদের যেন একটা নাড়ীর টান আছে দেখেছি মৃতির প্রতি । 
মৃত্তি চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে তাই গ্রামে সাড়া পড়ে যাঁয়। এরকম অনেক 
অভিযোগ আমি শুনেছি । পূর্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের মতন পশ্চিমবঙ্গের দেব- 

দেবীর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য ষে কত, তা আজ পর্যস্ত কেউ অনসন্ধান করে 
দেখেননি । বৌদ্ধ মহাঁধান, বজ্রযান ও তত্রধানের প্রভাবে কত নতুন নতুন 
বুদ্ধ ও নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল যে বাংলাদেশে তার ঠিক 
নেই। কেবল পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেই এই প্রভাৰ বিস্তৃত হয়নি, পশ্চিমবঙ্গও যে 



৯৫২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বৌদ্ধ মহাঁযাঁন, বজ্রধান ও তন্ত্রধীনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, তার প্রমাণ 

বীরভূম, বীকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার গ্রামে 

গ্রামে ঘুরলে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পরিত্যক্ত সব পাথরের মৃত্তি দেখলে 
পরিষ্কার পাওয়া যায়। দেবদেবীর মৃত্তির বৈচিত্র্য ও নির্মাণকুশলতা দেখলে 

একথাও বোবা যাঁয় ষে, বাংলাদেশে ভাক্কর্ষশিল্লের কতখানি উন্নতি হয়েছিল। 

প্রধানত পাল-রাজাদের আমল থেকেই বাংলার ভাক্কর্কলার চরম বিকাশ হয়। 

নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাবের ফলে এবং অসংখ্য “সাধন, ও ধ্যান, 
অন্রষায়ী মৃত্তি নির্মাণের তাগিদে ভাস্কর্ষের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে একটা কথ বিশেষভাবে মনে পড়ে, বাংলাদেশের সেই ভাসঙ্কররা 
কোথায় ছিলেন, কোথায় গেলেন তাঁরা? বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, উত্তরে 

পুবে ও পশ্চিমে, ভাস্কষের কোন স্থানীয় বীতির বিকাশ হয়েছিল কি, আঞ্চলিক 

বিশেষত্ব নিয়ে? একই আর্থিক-সামাজিক পরিবেশে এবং একই ধর্মের 

প্রেরণায় বাংলার ভাম্বধের স্বর্ণযুগের বিকাশ হলেও, তার আঞ্চলিক রীতির 

প্রকরণভেদ থাকা আশ্চধ নয়। বাংলার ভাম্বর্ষের গৌড়ীয় রীতির অন্যতম 
প্রধান সাধনকেন্দ্র কি রাঁঢ়দেশ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। বৌদ্ধ মহাযাঁন, 
বজ্বযান, তন্ত্রযধান ও হিন্দু তন্ত্রের যেখানে এরকম প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল, সেখানে 

ষে বিভিন্ন দেবদেবীর মৃতিপূজারও প্রচলন ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
মূতি গড়ার জন্য ভাস্কররাও নিশ্চয় ছিলেন এবং ভাঙ্করপ্রধান গ্রাম ছিল, গ্রাম্য 

স্ট,ডিও ছিল। বর্ধমান জেলার দাইহাট ও পাতুন গ্রাম তার অন্যতম 
এতিহাঁসিক সাক্ষী । 

দাইহাঁটের ভাস্করদের খ্যাতি কিছুকাল আগে পযস্তও অক্ষুণ্ন ছিল। 
দাইহাটের নবীন ভাঙ্করের হাতে তৈরি দেবদেবীর মৃত্তি বর্ধমান জেলায় আজও 
অনেক আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ক্ষীরগ্রামের দশভূজা৷ যোগান্া 

মৃতি। ঈাইহাট কাটোয়া মহকুমার, কাটোয়ার কাছে। পাতুন কালনা 
মহকুমীয়, কালনা-কাটোয়ার প্রায় সীমান্তে বল! চলে। মস্তেশ্বর থেকে দেস্ুড় 
বাবার পথে পাতুন গ্রাম। কিংবদস্তী আছে, মহবি পতঞ্জলি নানাস্থানে ঘুরে 
অবশেষে এই পাতুন গ্রামে এসে বসবাস করেন এবং এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে 
সাধন। করতে থাকেন । গ্রামের নাম তাই 'পাতুন” এবং গ্রামদেবতা৷ শিবের নাম 
“পতগ্জলীশ্বর' । মহষি পতগ্জলি এতদূরে পাতুন পর্যস্ত আন্থন বা নাই আহ্ন, 
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গ্রামটি ষে প্রাচীন তা দেখলেই বোঝা যায়। যে মন্দিরটিতে গ্রামদেবতা 

পতঞ্জলীশ্বর থাকেন, সেই মন্দিরটি শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দির বলে মনে 

হয়। পাশেই একটি পুকুর। এই পুকুর খুঁড়তে গিয়ে অসংখ্য দেবদেবীর মৃতি 
পাওয়া গেছে। অনেকর্দিন আগেই পাওয়া গেছে। মন্তেশ্বর থেকে প্রায় 

তেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে আমরা যখন দেড় যাচ্ছিলাম বৃন্দাবন দাঁসের 

শ্রপাটে, তখন পাতুনের লোকজন দৌড়ে এসে এই খবরট! আমাদের দিয়ে 
গেলেন। ফেরবার পথে আমরা তাই পাতুন দেখার লোঁভ সংবরণ করতে 

পারলাম না। 

পাতুন গ্রামে বড় বড় দেবালয় বা উল্লেখযোগ্য কীতিস্তন্ত বিশেষ নেই। 
গ্রামদেবতা৷ হলেন ধর্মরাঁজ এবং পতগ্জলীশ্বর বা পত্রেশ্বর শিব। ধর্মর।জ ঠাকুরের 
পৃজারী ব্য গ্রক্ষত্রিয় কেউই কোনও অভিজাত দ্রেবালয়ে বাস করেন ন1। 'গ্রামেও 
কোন আভিজাত্যের চিহ্ন কোথাও নেই। সহজ সরল অনাড়স্বর গ্রাম পাতুন। 
পত্রেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরটি গ্রামের পাশে মাঠের মধ্যে একাকী নিবাসিত বল! 

চলে। তাঁরই পাশে একটি পুকুর । আশেপাশের জমির অসমতলতা৷ লক্ষণীয় । 

এই মৃত্তিকাগর্ভে নাকি অসংখ্য দেবদেবীর পাথরের মৃতি সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে । 

গ্রামবাধীদের তাই বিশ্বীস এবং বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয় দেখলাম, মাটিতে 

কোপ্ দিলেই নাকি মুতি পাওয়া যায়। এইভাবে এত শত মৃত্তি পাওয়া গেছে 
এবং মুতিগুলি পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে বা বাইরে স্তপাকার করে জড়ে। 
করা রয়েছে। অনেক মৃতি নাকি অনেকে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তা সত্বেও 
যা মৃতি এখনও রয়েছে, তাই দিয়েই একটা ছোটখাট মিউজিয়াম তৈরি 
করা যায়। 

পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে যে-সব পাথরের মৃতি স্তপীকৃত করা 
রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 

(কে) বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর মৃতি, 
(খ) অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বরবিষু বিষণ ( নানারূপের ), সুধ, গণেশ 

যৃতি) 
(গ) ধর্মরাজের নানাকারের কৃ্মমূতি , 

(ঘ) শিবলিঙ্গ । 

মৃতিগুলি দেখলে মনে হয়, অধিকাংশই পাঁলযুগের শেষে এবং সেনযুগে খোদাই 

চে 



৯৫৪ পশ্চিমবঙের সংস্কৃতি 

করা হয়েছে। আরও একটা বেশিষ্ট্য হল-_ষ1 অসাঁবধানীরও নজরে পড়ে-_ 
মৃতিগুলির আনকোরা নৃতনত্ব। অর্থাৎ মৃতিগুলি কোন কাঁজেই ব্যবহার করা 
হয়েছে বলে মনে হয় না। পাথরের খণ্ড ঘষামাজা পর্যস্ত হয়নি, দেখলেই বোঝা 

যায়। পৃজা তো হয়ইনি, এমনকি মন্দির বা! প্রাসাদ অলঙ্করণের জন্যও 
ব্যবহার কর! হয়নি। অনেক অসম্পূর্ণ মৃতিও আছে, দেখলে ছেনি-বাঁটালির 

ঘা পর্যন্ত চেনা যায় ষেন। এছাড়া, একই মৃত্তির সংখ্যাধিক্য এবং একস্থানে 
একত্র সমাবেশ থেকে এই কথাই মনে হয় যে পাতুন গ্রাম এককালে ঠিক দীই- 
হাটের মতনই ভাঙ্করদের গ্রাম ছিল। যে-সব দেবদেবীর মৃততির চাহিদা! ছিল 
এ অঞ্চলে, প্রধানত সেই সব মৃত্িই ভাস্কররা তৈরি করতেন। আজ সেই 
ভাঙ্করদের বংশ প্স্ত লুপ্ত হয়ে গেছে পাতুনে। আর দ্াইহাটে ধারা আছেন 
তারাও বংশগত পেশ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, 
ঠিক পটুয়াদের মতন। রাঢ়ের ভাঙ্করদের লুপ্ত কীতির সামান্য নিদর্শন পাতুন 
গ্রামের মাটি খু'ড়ে পাওয়া গেছে। পরিবর্তনের স্রোতে পাতুনের ভাস্করদের 
সেই স্টুডিও মুত্তিকাগর্ডে সমাধিস্থ হয়েছে এবং সেই লুপ্ত স্ট,ডিওর দেবদেবীর 
মৃততিই আজ পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে স্ত,পীরুত হয়ে রয়েছে। বোবা 

দেবদেবীর মুখে কোন ভাষা নেই, মুত্তিও খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহলেও 
এইসব দেবদেবীর ভণ্রস্তপ থেকে রাঢ়ের সমাজ-জীবন ও ধর্মাচরণের ইতিহাসের 
যে সুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার মূল্য অসাধারণ। দেবদেবীর সংখ্যা থেকে 

অনেকটা অনুমান করা যায়, কাঁর প্রতিপত্তি কত বেশি ছিল। যার প্রতিপতি 
যত বেশি ছিল তার মৃতিই ভাম্করদের স্ট,ডিওতে তৈরি হত সবচেয়ে 
বেশি। 

তারা, চামুণ্ড ও মহিষমর্দিনীর মৃতি ছাড়া পাতুনে অষ্টভূজ ও দশতৃজ যে 
লোকেশর-বিষু () মূত্তি পাঁওয়! গেছে, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। 
এরকম একাধিক মৃতি পাওয়া গেছে, কয়েকটি এর মধ্যে স্থানাস্তরিত কর! 
হয়েছে । মৃত্তি লোকেশ্বর-বিষুমৃত্তি বলেই মনে হয়। মুশিদাবাদের ঘিয়াসা- 
বাদে প্রাঞ্ধ বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্যমপ্তিত একটি মৃতিতে, পাদ্দপীঠে অবলোকিতেশ্বরের 
অন্ুগ প্রেত সুচীমুখের প্রতিমূতি খোদিত আছে। রাখালদাম এই মৃতিকে 
লোকেশ্বর-বিঝু মৃতি বলেছেন। এই জেলার সাগরদীঘি অঞ্চলে প্রাপ্ত ত্রিভঙ্গ 
ৰ! অতিতঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান একটি পিতলের ফড়তুজ, সপ্ত-ত্রিশির নাগের 
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আচ্ছাদনসহ হৃধীকেশ-বিস্ুমৃতিকে বোধিসত্ব পদ্মপাণির সমস্ত বৈশিষ্ট্যযপ্তিত 
কর! হয়েছে এবং একেও “লোকেশ্বর-বিষু” বল! হয়েছে ।১ 

রাখালদাস বলেছেন, এই লোকেশ্বর-বিষুমৃতিগুলি এমন একসময় তৈরি 
হয়ৌছিল যখন প্রাীন ভাগবত-বৈষ্ণব মুতির সঙ্গে বৌদ্ধ মহাষানী লোকেশ্বরের 

মিলন-মিশ্রণ ঘটেছিল : 
[815 70210001510 01955 06 39601006175, 01501216016, 

11901098055 ৪. 0161001160৫ 01) 01061 31925952909. 01859 ০৫ 

৬৪131070952 1108563 2100 005 10156858195 06 0196 12661 

7181)2591)9, 5০150০01 ০0৫6 3901)1509. (1, 5, 8. ৯.১, 96), 

হরি-হর, শঙ্কর-নারায়ণ, শিব-বিষু। প্রভৃতির মতন লোকেশ্বর-শিব, 
লোকেশ্বর-বিষুণ ইত্যাদি যুগসদ্ধিক্ষণের দেবতা । বৈষ্ণব ও শৈবদের সমন্বয়ের 
জন্য হরি-হর যেমন, মহাষানী বৌদ্ধ ও শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্বদের সমন্বয়ের 
জন্য লোকেশ্বর-শিব ও লোকেশ্বর-বিষুণও ঠিক তেমনি। পাতুনের ভান্কররা 
লোকেশ্বর-বিষুর মূতি তৈরি করতেন যখন, তখন তার স্থানীয় চাহিদা নিশ্চয় 

ছিল, বোঝা! যায়। কোন্ সময় লোকেশ্বর-বিষুর মৃতি নির্মাণের প্রয়োজন 
হয়েছিল? এমন এক যুগপদ্ধিক্ষণে যখন মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অবনতির 
ফলে তার প্রভাব কমছিল এবং হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হচ্ছিল । লোকেশ্বর- 
বিষণ এই যুগসন্ধিক্ষণের দেবতা । পাতুনের একাধিক লোকেশ্বর-বিষুঃ যৃতি 
থেকে বর্ধমান তথ! রাঢ় অঞ্চলের এই যুগসদ্ধিক্ষণের ইতিহাস আলোকিত 

হয়ে ওঠে। 

পাতুনের দেবদেবীর মুতির মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যা বেশি হল শিবলিঙ্গের ও 
কৃর্মাকৃতি ধর্মরাজঠাকুরের। ধর্মরাজের এত বিচিত্র কুর্মমৃতি একত্রে আর 
কোথাও দেখিনি । ছোটবড় নানাকারের শতাধিক কৃর্মমৃতি পাতুনে স্তপাকার 
করা রয়েছে, আর তার সঙ্গে আছে শিবলিঙ্গ । পরিফার বোঝা যায়, 
ধর্মঠাকুর ও শিব হলেন এই অঞ্চলের বা রাড়ের গ্রামদেবতা৷ ও লোকদেবতা। 

পাতুনের তাস্বরদের স্ট,ডিওতে তাই এই ছুই দেবতার মতি সবচেয়ে বেশি 

১ [২10, 23917610656 : 28862 11001917 5010001 01 71601962581 9০8017:016, 

[1255 8 08178015 £ 17180090015 60 096 5০819060755 12 ৬৪176159,598151058 

7821884) 0১, 130, 
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তৈরি হত। বিশাল বিশাল কাছিমের মতন কৃর্মমৃত্তিও অনেক আছে। 
এই সব বিচিত্র কৃর্মযূতি দেখে পরিষ্কারি বোঝা যায়, রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর 

কূ্মমৃতিতেই পৃঁজিত হতেন। কৃর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও 

অবিচ্ছেন্য। পাতুনের স্ত,পীরুত কৃর্মমৃতির সামনে ঠাড়িয়ে এছাড়া অন্ত কোন 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া! সম্ভব নয়। পরে ধর্মঠীকুর কেবল শিলাখণ্ডে 

রূপান্তরিত হয়েছেন ভাস্বর্ষের অবনতির জন্য । অনেক স্থানে ধর্মঠাকুর শিবে 
পরিণত হয়েছেন। পাতুনের শিবলিঙ্গের প্রাচূর্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে 
হয়, ধ্বংসম্ত,প ও তগ্ন অসম্পূর্ণ মৃতির দিকে চেয়ে যেন পাতুনের তাস্করদের 
স্টডিওর চারভাগের তিনভাগ জুড়ে ছিল কৃর্মমৃতি ধর্মরাজ ও শিবলিঙ্গ । 
ধর্মরাজ যে কৃর্মমূত্তি ছেড়ে ক্রমে খিবলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছেন, তারও যেন 

একটা আভাস পাওয়া যায় পাতুনের ধ্বংসাবশেষ থেকে । পাতুনের ভাঙাচোরা 
দেবদেবীর মৃত্তির স্তপের ভিতর থেকে ইতিহাসের লুপ্তধারার এই যে মব 

ইঙ্গিত পাওয়া! যায়, এর গুরুত্ব খুব বেশি। 
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মন্তেশ্বরের চামুগ্ডা পুজা 
বেশ “বড় গ্রাম মস্তেশ্বর। কালনা মহকুমার মধ্যে এরকম বর্ধিষু গ্রাম খুব 
অল্পই আছে। গ্রামের প্রতিপত্ভিশালী বাসিন্দার! হলেন উপ্রক্ষত্রিয়। বিভিন্ন 
পাড়ায় গ্রামটি বিভক্ত--উত্তরপাড়1, মাইচপাড়া, ধাওড়াপাড়া, জোকারীপাড়া, 
হাঁটপাড়া। গ্রামের কাছে খড্োশ্বরী বা খড়িনদী। ব্রাহ্মণ, চাষী, তিলি, 
কুস্তকার ও তন্তবায়দেরও বাস আছে গ্রামে। ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ডোম, বাঁউরী, 
চর্মকারদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে মুক্তেশ্বর 
শিব, চামুণ্ডা ও সিদ্ধেশ্বরী দেবী এবং ধর্মরাজই প্রধান। চাষুণ্ডার উৎসবই 
সবচেয়ে জমকাল গ্রীম্য উৎনব। উৎসবের বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও 
গভীর। ৃ 

মন্তেশ্বর থানায় বিভিন্ন গ্রামে ধর্মরাঁজ ঠাকুরের প্রতিপত্তি এখনও বেশ 

অক্ষু্ন আছে দেখা যায়। ধর্মরাজের উৎসবেও বিশেষ ভাটা পড়েনি । মস্তেশ্বর 

গ্রামে ছু'টি ধর্মঠাকুর আছেন, একটির সেবায়েত পরামাণিক, দ্বিতীয়টির সেবায়েত 

ব্যগ্রক্ষত্রিয়। টৈশাখী পৃিমায় ধর্মের গাজন হয় গ্রামে। বাণফোড়া, 
কাটাবাপ, আগুনঝাপ ইত্যাদি হয়। মদের হাড়ি মাথায় নিয়ে উন্মত্ব নৃত্য 
কর! আজও উত্সবের অঙ্গরূপে অক্ষ রয়েছে প্রায় বল! চলে। বলিদান তো 

হয়ই। কিন্ত তার চেয়েও বৈশাখী শুক্লা্ঈমীতে মন্তেশ্বর গ্রামে যে চামুণগ্ডার 
উৎসব ও পুজা হয় তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে হয়। চামুণ্ডার 

পূজা! বর্ধমান জেলায় একাধিক স্থানে হয় । কাঞ্চননগরের চামুণ্ডার কখ। আগে 

বলেছি । কোথাও মন্তেশ্বরের মতন এরকম উৎসবের কথা শুনিনি । মনে হয় 

যেন চামুণ্ডার উৎসবের আদি ও অকৃত্রিম রূপ অনেকটা! অবিরুত অবস্থায় 
আজও মন্তেশ্বরের গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে রয়েছে। 

মন্তেশ্বরের চামুণ্ডাউৎসবের বিবরণ দেবার আগে চামুণ্ডার পরিচয় দেওয়। 
প্রয়োজন । চক্রবর্তী ব্রাঙ্মণর] মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার পূজারী । যে ধ্যানে তার! 
এই চামুগ্ডার পূজা করেন তার মর্মার্থ এই £ শ্টামবর্ণ মেঘের মতন দেবীর গায়ের 
রং। তাঁর চক্ষু তিনটি। নগ্নবেশ, মুণ্ডমালাশোভিত, নতকুচ। চগুমুগ্ডকে 
সংহার করে দেবী নৃত্য করছেন। পদতলে তার শব ও মহাকাল। ব্রহ্গা- 

১৭ 
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বিষু-শিব তাকে আরাধনা করছেন। মোক্ষদাত্রী তিনি-__কালীমৃতিতে 
অভয়বর দিচ্ছেন । ডাঁনহাতে তার পানপাত্র, অপ্রি, ডমরু ও শূল। বাম হাতে 

ত্রিশূল দিয়ে চণ্মুণ্ডকে বধ করছেন এবং অনামিকা কামড়ে জগতের ভয় [হরণ 

করছেন। এই হল মন্তে্বরের চামুণ্ডার ধ্যানের মর্মার্ঘ। 

পুরাণে “চামুণ্ডা'র উৎপত্তি সম্বন্ধে ষে কাহিনী আছে তা এই ঃ অস্থরপতি 

ছুই ভাই শুস্ত ও নিশুস্তের সর্বময় কর্তৃত্ব সন্ত্রস্ত হয়ে ম্ব্গের দেবতার! দেবী 
ভগবতীর শরণাপন্ন হলেন। দেবী দুর্গা-অস্বিকা তাদের অভয় দিয়ে বললেন 

যে, ভয় নেই__অস্থর নিধন করতে হবে। দেবীর রূপের কথ! শুনে শুস্ত 

প্রলুব্ধ হয়ে তার পাণিপ্রার্থী হল এবং দূত পাঠাল তার কাছে। দেবী বললেন 
দূতকে__শুভই হোক আর নিশুস্তই হোক এখানে এসে তাঁকে যে যুদ্ধে জয় 
করতে পারবে, তারই পাণিগ্রহণ করবেন তিনি। ক্রুদ্ধ শ্রস্তের আদেশে চও্ 
ও মুণ্ড চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। তাদের রণমুত্তি দেখে দেবীর মুখ 
তৎক্ষণাৎ কালীবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই তার ভ্বকুটিকুটিল ললাট থেকে 

করালবদন! কালী আবিভূ্ত হলেন। হাতে তাঁর অসি, পাশ ও বিচিত্র 

খট্াঙ্গ। ভূষণ নরমালা, বসন ব্যাপ্রচর্মন। শরীরের মাংস শুকনো । বদনমগুল 

বিস্তৃত। মুতি ভয়াবহ লোলজিহবা, রত্তবর্ণ চক্ষু ঃ 

ভ্রকুটিকুটিলাৎ তমা! ললাটফলকাদ্দ্রতমূ। 
কালী করালবদন! বিনিক্াস্তাদিপাণিনী ॥ 
বিচিত্র খটাঙ্গধরু। নরমালাবিভূষণ!। 

দ্বীপিচর্মপরিধান! শুষফমাংসাতিভৈরব! ॥ 
অতিবিস্তারবদনা জিহবাললনভীষণ! । 

নিমগ্লা রক্তনয়না নাদাপূরিতদিজুখা ॥ 
( মার্কত্পুরাঁণ, ৮৭ অঃ) 

এই মুতি ধারণ করে দেবী অন্থুরসেনাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের 

ছত্রভঙ্গ করলেন এবং চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে নিহত করে, তাদের শিরসহ দেবী 

অস্বিকার কাছে উপস্থিত হয়ে উপহাঁর দিলেন। তখন দেবী বললেন : 
য্মাচ্চগুঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্য। ত্বমূপাগতা 

*  চামুণ্ডেতি ততো৷ লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥ 
(মার্কতেয়পুরাণ_-এ ) 
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“দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে গ্রহণ করে আমার কাছে 

এসেছ, মেই হেতু চামুণ্ড নামে তুমি লোকের কাছে খ্যাত হবে।” এই হল 
চামুগ্ডার উৎপত্তির পুরাঁণকাহিনী। কাহিনীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সত্য 
রূপকের ছন্সবেশে আত্মগোপন করে আছে, তা হল আধ ও অনার্ধের সংগ্রাম 

এবং অনার্ধ দেবতার আধাঁকরণ। কালী বা চামু্ড কোনকালেই আর্ধ- 
দেবত| ছিলেন না, পরে তাঁদের যখন হিন্দু দেবতামগ্ডলীর মধ্যে সসম্মানে 
গ্রহণ করা হয়েছে তখন এই সব পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণ করা 

হয়েছে। কাহিনীর বিশেষত্ব এই যে, তার মধ্যে অনাধদের পরাজয়ের কথা 
স্বকৌশলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, প্রধানত অনার্য দেবদেবীর মাধ্যমেই । 
হিন্দুধর্মের এই সংস্কতি-সমম্বয়ের (৪০০91088001) কৌশল সত্যই 

অভিনব । 

চামুণ্ডার বিভিন্ন মুর্তি ও রূপের বর্ণনা আছে আগমশান্তরে ও পুরাণে। 
“অংশুভেদাগম', “বিষুধর্মোত্তর” ও 'পূর্বকারণাঁগম' থেকে চামুগ্ডার বিভিন্ন রূপের 
বর্ণনা উদ্ধত করেছেন শ্রীগোপীনাথ রাও তাঁর বিখ্যাত “হিন্দু আইকনোগ্রাফি' 
গ্রন্থের মধ্যে (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট 'গ", পৃ ১৫১-১৫২) 
অগ্রিপুরাণেও' (৫৭ অধ্যায়) চামুগ্ডার বিভিন্ন রূপের বর্দনা আছে। তার 
মধ্যে চামুণ্ডার সাধারণ রূপের বর্ণনা! দেওয়া হয়েছে এই ভাবে : 

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্তানির্মাংসা তু ত্রিলৌচনা। 
নি্মাংসা অস্থিমারা বা উধ্ব কেশী কশোদরী ॥ 

দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পর্রিশং করে। 
শূলং কতা দক্ষিণেহস্যাঃ শবারঢাস্থিভূষণ! ॥ 

“চামুগ্ডার তিন নয়ন কোটরে মগ্ন, দেহে মাংস নেই, অস্থিমাত্র সার । কেশ 
উধ্বগ, উদর কশ, পরিধান ঘীপিচর্ম। বামহাতে কপাল পষ্টিশ, ডানহাতে 
শূল ও কতাঁ। ভূষণ অস্থি এবং আসন শব।” এই হুল চামুণ্ডার সাধারণ 

রূপ। এ ছাড়াও আরও নানারকমের রূপ আছে চামুণ্ডার। যেমন £ 

গজনর্মভূদুধবস্তপাদা স্যানরদ্রচ্িকা | 
সৈব চাষ্টভুজ] দেবী শিরো-ডমরুকাদ্থিতা ॥ 

তেন লা রুত্রচামুণ্ড নাটেশ্বধ্যথ নৃত্যতী। 
ইযমেব মহালক্ষমীরুপবিষ্ট! চতুমু্খী ॥ 



২৬০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

নৃবাজিমহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করে স্থিতাঁন। 
দশবাহুস্ত্িনেক্র। চ শস্্াসিডমরুত্রিকম্ ॥ 

বিভ্রতী দক্ষিণে হন্যে বামে ঘণ্টাঞ্চ খেটকম্। 

খটাঙ্গঞ্চ ত্রিশুলঞ্ণ দিদ্ধচামুণ্ড কাহবয়া ॥ 
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিগ্রদামিক!। 
এতদ্রপা ভবেদন্যা পাশাঙ্কুশযুতারুণা ॥ 

ভৈরবী রূপবিস্া তু ভজৈত্বীদশভিযুতা। 
এতা: শ্মশানজ। রৌদ্র অন্বাষ্টকমিদং স্থৃতম্ | 

ক্ষমা শিবাবৃত। বৃদ্ধ! দিভূজ বিবৃতাননা। 

দন্তর! ক্ষেমকারী স্াঁছুমৌ জানুকরা স্থিতা ॥ 
চামুণ্ডার 'রুদ্রচচিকা” মৃত্তি উধ্ব্ণম্তপাদশালিনী ও গজচর্মপরিধানা এবং 

অষ্টবাহুবিশিষ্ট | 'রুদ্রচামুণ্ডা' নাটের ঈশ্বরী ও নৃত্যরতা। ইনিই মহালম্ষমী, 

চতুমূধী এবং সর্বদ। উপবিষ্ট হয়ে হস্তস্থিত নৃবাঁজী, মহিষ ও গজ ভক্ষণ করছেন । 
এ'র বাহু দশ ও নয়ন তিন। দক্ষিণ হস্তে শস্ত্, অসি, ডমরু ; বামহস্তে ঘণ্টা, 
খেটক, খটাঙ্গ, অ্রিশূল। ইনিই “সিদ্ধচামুণ্ড নামে সিদ্ধযোগেশ্বরী, সব- 

সিদ্ধিপ্রদায়িক! ৷ “রূপবিদ্যা” ভৈরবী ঘ্বাদশতৃজা]। শ্মশানে এর আবিতীব। 

ক্ষমা” দ্বিভূজা, বৃদ্ধ ও শিবা-পরিবৃতা | “দস্তরা” জানুকরস্থিতা ৷ এই হল চামুগ্ডার 
বিভিন্ন মৃত্তির বিবরণ। বর্ধমান জেলার একাধিক স্থানে যে চামুণ্ডার মৃতি 
পাওয়া গেছে এবং আজও ষে চামুণ্ডার পূজা হয় কাঞ্চননগরে বা মন্তেশ্বরে, 

ত। কুদ্রচচিক।, রুদ্রচামুণ্ড। বা পিদ্ধচামুণ্ডার মৃতি। বর্ধমান জেলার অষ্রহাঁসে 
চামুণ্ডার একটি দত্বরামৃতিও পাওয়া গেছে। এই সব বিভিন্ন ও বিশেষ চামুণ্ডা 
মৃতি দেখে মনে হয়, একসময় বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে চামুণ্াপুজার 

প্রচলন হয়েছিল। 

এইবার মস্তেশ্বরের চামুণ্ডাপুজার বিবরণ দেব এবং তারপর তার সাংস্কাতিক 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। চামুগ্ডাপৃজ! মস্তেস্বরের সর্বজনীন গ্রাম 
উৎসব বলা চলে। জাতিধর্মনিবিশেষে সকলেই এই উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে 
যোগদান করেন এবং বিভিন্ন অব্রাঙ্ষণ জাতির বিশেষ অধিকার এই উৎসবের 
মধ্যে এমনভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, উত্সবের প্রধান বিশেষত্ব হিসাবে 
প্রথমেই সেটা নজরে পড়ে। বৈশাখী শুরূপক্ষে উৎসব হয়। প্রথমে হয় 



মন্তেশ্বরের চামুও! পূজা ২৬১ 

ঘাটপুজ1। সপ্তমীর রাতে মন্তেশ্বরের খায়ের পুকুরে চামুণ্ডার মৃতিটি ডুবিয়ে 
রাখা হয়। পরদিন ধিগ্রহরে পুকুর থেকে তোলা হয় সেই মৃতি। প্রথমে 
মেঢ়ুতলার ( পূর্বস্থলী থানার ) ভট্টাচার্ধদের পুজা ও বলিদান হয়। তারপর 
সন্ধ্যার সময় মাইচতলায় ( মঞ্চমাইচ ) আনা হয় এবং মেখানে পুজা, ভোগ ও 
বর্ধমানের রাজাদের মহিষ বলিদান হয়। তারপর ছাগল, শুয়োর, ভেড়া 
ইত্যা্দিও বলিদ্বান দেওয়া হয়। তারপরদিন পুজার পর চামুগ্ডাদেবী গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করেন। ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা' পুরোহিতসহ চামুগ্াঁদেবীকে বহন 
করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রামের মধ্যে গ্রাম্য পথের ধারে ধারে মাটির বেদী 

তৈরি করা হয় বলিদানের জগ্য এবং সারা গ্রাম জুড়ে ব্যাপকভাবে বলিদান 

দেওয়া হয় প্রদক্ষিণের সময়। দশমীর দিন সন্ধ্যার সময় দেবী নিজের মন্দিরের 

মধ্যে প্রবেশ করেন। 

উৎসবের বিশেষত্ব গুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । প্রথম উল্লেখযোগা বিশেষত্ব 

হল, চামুণ্ডাদেবীকে মন্দিরের বাইরে এনে পূজা ও উৎসব কর! হয়। সুমী 

থেকে দশমীর সন্ধ্যা পর্যস্ত তিনি বাইরে থাকেন, ঘাট থেকে মাইচতলায় 

আসেন, গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং অবশেমে পুজান্তে দশমীর সন্ধ্যায় নিজের 
মন্দিরে প্রবেশ করেন। মনে হয় যেন ব্রাদ্ষণ পৃজারীর তত্বাবধানে মন্দিরে 

অবস্থান অনেক পরবর্তী ঘটনা । তার আগে চামুণ্ডাদেবীর একটা ইতিহাস 
ছিল, যখন তিনি প্রধানত অব্রাক্ষণদেরই পৃজ্য দেবতা! ছিলেন এবং হয়ত 

গ্রামের মধ্যে, কি উপান্তে, কি নদীতীরে শ্রশানে, এমন কোন স্থানে তিনি 

বিরাজ করতেন। উত্সবের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল, দেবীর গ্রাম-প্রদক্ষিণ। 

প্রদক্ষিণ ব্যাপারটাই অনাধদের উৎসবের প্রধান লক্ষণ। “যাত্রা বা জাত” কথার 

মধ্যে আজও সেই প্রাগার্ধদের উৎসবের গ্রাম-প্রদক্ষিণের বিশেষত্ব অক্ষুপ্ন রয়েছে। 
তৃতীয় বিশেষত্ব হল, ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক পুরোহিতসহ 
দেবীকে বহন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। পরিষ্ার মনে হয় যেন দেবী 

তাদেরই স্বদ্ধে চড়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন, যাঁর! তাঁর আদি ও অকৃত্রিম পূজারী । 

ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীসহ কাধে চড়লেও, সেই স্থদীর্ঘকালের অধিকার থেকে 
তাদের বঞ্চিত করতে পারেননি । সাংস্কৃতিক এতিহ কি ভাবে জাতীয় 

উৎসব-পার্বণের বিভিন্ন স্তরে শিলাগাত্রের ফসিলের মতন লিপ্ত হয়ে থাকে, এসব 

হল তারই নিদর্শন। চতুর্থ বিশেষত্ব হল, ব্যাপক ও নিবিচার বলিদান। 



২৬২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

কেবল ছাগল, ভেড়া বলিদান দেওয়! হয় না, মহিষ ও শুয়োর পর্যন্ত বলি দেওয়া 
হয়। ছু'দশট! নয়, শত শত। কোন নির্দিষ্ট স্থানে নয় সর্বত্র, গ্রামের পথের 

ধারে ধারে বেদী করে। মনে হয় যেন, নরবলির ভয়াবহ তাগবলীলার 

প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের একট! বৈকল্পিক সমাধান সবেমাত্র করা হয়েছে, 

তাই বিকল্লের মধ্যে এখনও তার সেই আদিম প্রচণ্ডতাঁর রেশটুকু বজায় 
রয়েছে। 

ম্তেশ্বর গ্রামের চামুণ্ডাপূজার এই বিশেষত্ব থেকে শুধু মন্তেশ্বরের নয়, 
সারা বর্ধমান জেলার__তথা উত্তররাট়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একট! দিক 
বিশেষভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে । চামুণ্ডা হিন্দু দেবী হলেও, একেবারে 

বৌদ্ধ-প্রভাবমুক্ত নন এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যাই হন তিনি, অনার্য বৈশিষ্ট্যও তার 
অল্প নয়। চীনের নিষিদ্ধ শহর পিপিঙে যে সব দেবদেবীর মৃতি পাঁওয়া গেছে 
তার মধ্যে চামুণ্ডার মৃতিও আছে। অধ্যাপক ক্লার্ক তার বিখ্যাত গ্রস্থ “০ 
[.817815010 [81)01)6010$+-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় এই চামুণ্ডার মৃতির 

পরিচয় দিয়েছেন।১ মহাপপ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের নিষ্পন্ষোগাবলী” গ্রন্থেও 
চাঁমুণ্ডার বিবরণ আছে।* “চামুণ্ড, ঘে বজ্রযাঁনী বৌদ্ধদের দেবদেবীমণ্ডলে 
গৃহীত হয়েছিলেন তা৷ বেশ বোঝা! যায় এবং চামুণ্ডার পূজা পূর্বভারত থেকে 
নেপাল তিব্বত হয়ে চীন পর্যস্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তাছাড়া “পঞ্চবৃদ্ধ- 
কিরীটিনম্, মহাঁকাঁলের যে মতি “সাধনমালা'র একাধিক সাধনে বর্ণনা করা 

হয়েছে তা চামুণ্ডার ভৈরবমৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। বৌদ্ধ 'সাধনমালায় একথাও 
বল! হয়েছে যে, মহাকাল সগুদেবী পরিবৃতা হয়ে থাকবেন। পূর্বে মহামায়া, 

দক্ষিণে যমদূতী, পশ্চিমে কালদূতী, উত্তরে মহাকাল নিজে। প্রত্যেকেরই 
মৃতি ভয়াবহ। এছাড়। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 

চচিকা, উত্তর-পশ্চিম কোণে চণ্ডেশ্বরী এবং উত্তর-পূর্ব কোণে কুলিশেশ্বরী 
থাকবেন। এদেরও প্রত্যেকের মৃতি ভয়াল। সপ্তমাতৃকার রূপায়ণের কথা 
মনে পড়ে। পল্লব এবং চোল ভাস্বর্ষে, গোড়ার দ্দিকে, দক্ষিণভারতে এই সপ্ধ- 

মাতৃকার মুত্তির মধ্যে চাঁমুণ্া তরুণীরূপে রূপায়িত হয়েছেন, নাগকুচবন্ধ ও 
কপাল-যজোপবীতমহ। পরবর্তী চালুক্য ভাস্কর্ষে এবং উড়িস্যায় ও বাংলাদেশে 

১ শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিশপ্নযোগাবলী? গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভষ্টব্য। 

২ এঁঃ ধর্মধাতুবাগীশ্বরমণ্ডলমূ, পৃ ৬২। 
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চামু্ডা অস্ছিচর্মনার ও কোটরাক্ষীরপে রূপায়িত হয়েছেন দেখা! যায়। যাই 
হোক, মনে হয় মপ্তমাতৃকাঁকেই পরে বৌদ্ধ তান্তিকরা পূর্বভারতে, বিশেষ করে 
বাংলাদেশে মহাকাল-পরিবৃত সপ্রদেবীতে পরিণত করেছিলেন। তার মধ্যে 
চর্টকারপে চামুগ্ডারও স্থান ছিল। বাংলার বন্তযানী বৌদ্ধদের এই চ্টিকা- 
চামুণ্ডাই তিব্বত হয়ে চীনদেশ পর্যস্ত যাত্রা করেন। প্রধানত পালযুগের বৌ 
ও হিন্দু তাগ্তিক দেবদেবীর মধ্যে এই পারম্পরিক মিলন-মিশ্রণ ও একাত্বীকরণ 
ঘটতে থাকে । বৌদ্ধ ও হিন্দুতাস্ত্িক উভয়েরই লক্ষ্য ছিল, অসভ্য ও অনার্য 
আচারপরাঁয়ণ জনসাধারণকে নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়ের অস্ততৃক্ত করা। এই 

সময় অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীর মতন চামৃণ্ডাদেবীও বাংলার ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসে একট। বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমানের মন্তেশ্বর 

গ্রাম তারই উজ্জল স্বৃতি আজও বহন করছে। 



উজানিনগর-কোগ্রাম 
সাধু ধনপতি আমি বসি হে উজানী। 
গন্ধবণিক জাতি বিদ্িত অবনী ॥+ 

ধনপতি সদাগর এই বলে খুল্লনার কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। 

উজানিনগরে লক্ষপতি ধনপতি সদাগরের বাদ ছিল । এই হল সেই উজানি- 
নগর, বর্তমান কোগ্রাম যার একাংশ মাত্র। যেখাঁন থেকে ধনপতি সদাগর 

পায়র! উড়িয়েছিলেন এবং যে-পায়র! উড়ে গিয়ে খুক্পনার আঁচলে পড়েছিল। 

যেখানে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা বাস করতেন। অজয় ও কুঙগুরের সঙ্গম- 

স্থলের যে উজানি থেকে ধনপতি ও তার পুত্র শ্রীযস্ত সাগর সিংহল যাত্র। 
করেছিলেন, যেখানকার মঙ্গলচণ্ডীকে উপেক্ষা করে ধনপতি বলেছিলেন 

খুল্লনাকে-“কেমন দেবতা এই পৃজিস ঘটবারি, স্্ীদেবতার আমি পৃজ! নাহি 
করি”। এই হল সেই উজানিনগর ! ধনপতি ও শ্রীমস্ত সদাগরের বাসস্থান, 

কবি লোচনদাসের জন্মস্থান । তান্ত্রিক পীঠস্থান ও বৈষ্ণব শ্রীপাট, দুই-ই । 
বর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত উজানি- 

কোগ্রাম (কো! নামে পরিচিত )। অজয় ও কুনুরের সঙ্গমস্থলে, অজয়নদের 

তীরে কোগী। কুন্ুর একটি ছোট নদী, কোগীার দক্ষিণ ও পূর্বদিক বেষ্টন 
করে অজয়ে মিশেছে । অজয় উত্তরবাহিনী। একদিকে বীরভূম জেলার 
নান্ুর থানা আর একদিকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানা । একদিকে 

ঘিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী-কীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছিল পরিবেশ, আর একদিকে 
বৈষ্ণবদের 'বড়াইবুড়ী” লোচনদাঁসের “চৈতন্যমঙ্গল” বিচিত্র রাগরাগিশীতে 
ঝন্কত হয়ে উঠেছিল। “ঠতন্যমঙ্গল' বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্তভাগবতের” পরবর্তী 
রচনা । শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন লোচনদাসের গুরু এবং 

তার নিবাস ছিল কোগ্রামে। কাব্যের শেষে লোচনদাস যে আত্মপরিচয় 

দিয়েছেন তাতে স্পষ্টই একথা বল! হয়েছে £ 

বৈষ্ভকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস । 

মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দী নাম। 

ঘাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম। 
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কমলাকর দাস নামে মোর জন্মদাতা! । 

যাহার প্রসাদ কহি গৌর গুপগাঁথা।.**.. 
মাতৃকুল পিতৃকুলে বৈসে একগ্রামে । 
ধন্ত মাতামহী নে অভয়াদাসী নামে ।**." 

মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মে৷ কথা। 

নরহরিদাঁস মোর প্রেমভক্িদাতা।। 

( চৈতন্তমঙ্গল- শেষখণ্ড ) 

আধুনিক বাংলার প্রবীণ পল্লীকবি কুমুদ্রঞ্ন মল্লিকেরও নিবাস কোগ্রাম। 
নিষ্ঠুর অজয় কো গ্রামকে ক্রমেই গ্রাস করে ফেলেছে । অজয়ের যে কোন বাক 

থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় যেন কোগ্রাম় ছুধর্ধ নদের ধ্বংসোন্ুখ পাড়ের 

কিনারায় দাড়িয়ে তার পর্ণকুটিরসহ কাঁপছে । কবি কুমুদরঞ্জনের ঘরবাড়ি 

সব অজয়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, পর্ণকুটির বেঁধে তিনি 'সরতে সরতে 

ক্রমে দক্ষিণবাহিনী কুহুরের কোলের দিকে যাচ্ছেন, তবু তার প্রাণের চেয়েও 
প্রিয় কোগ্রাম তিনি প্রাণ থাকতে ছাড়বেন না। আমরা কবির গৃহেই 
অতিথি হয়েছিলাম। তার সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখেছি এবং গ্রামের 
কথা শুনেছি। কথাপ্রসঙ্গে কবি বললেন : “তখন তুমি জন্জাওনি, প্রায় বছর 

চল্লিশ আগেকার কথ! । উত্তররাঢ় ভ্রমণে বেরিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সদ্দলবলে কোগ্রাম এসেছিলেন। আমি যুবক, ঘুরে ঘুরে তাকেও গ্রাম 

দেখিয়েছিলাম ৮ 

বাশের কলম দিয়ে তেরেট পাতীয় বড় বড় পাতাযোড়া৷ অক্ষরে গান 

লিখতেন লোচনদাস। তার বাড়ির কুলতলায় একখানি পাথরের উপর বসে 

পাতাযোড়া অক্ষরে তিনি যখন চৈতন্তমঙ্গল লিখতেন তখন অজয়ের কি রকম 

রূপ ছিল এবং গ্রামেরই বা কি অবস্থা ছিল তা৷ এখন ঠিক বলা যায় না। 

অল্পবয়সেই লোচনের বিবাহ হয়েছিল। আমদপুরের কুকুটে গ্রামে ছিল 
তার শ্বশ্তরবাড়ি। বিবাহের পর তিনি শ্রীখগুনিবাসী নরহরি সরকার ঠাঁকুর 

ও রঘুনন্দনের কাছে বিষ্ভাভ্যা করতে যান। কিংবদস্তী আছে, বিবাহিত 
হয়েও লোচনদাস দাম্পত্য জীবনযাপন করেননি বলে ত্তার স্ত্রী গ্রামের 

নাম রেখেছিলেন “কুগ্রাম। লোচন তাকে “কোগ্রাম' করেন এবং এখন 

সকলে “কো” বলেন। উজ্জানির একাংশ হল কোগ্রাম। মঙ্গলকোটসহ 



২৬৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

আশেপাঁশের কয়েকটি গ্রাম জুড়ে ছিল উজানি-নগর । লোচনদাঁসের আসল 

বাস্তভিটা বা বসতবাড়ির কোন অস্তিত্ব নেই এখন কোগ্রামে। অজয়ের গর্ভে 

সব বিলীন হয়ে গেছে, যেমন গেছে কবি জয়দেবের অনেক স্বতিচিহ্ু 
কেন্দুবিতবগ্রামে। লোচনদাসের পাঁট আছে কোরীয়, তার মধ্যে লোচনদাসের 

সমাধিও আছে। প্রতি বৎসর উৎসবের সময়ে অনেক বৈষ্ণব ও বাউলের 

সমাবেশ হয় কোর্গায়। 

উজ্ানিনগরের বর্ণনা করেছেন কবিক্কণ মুকুন্দরাঁম তার “চণ্তীমঙ্গল' 
কাব্যে। নীলকণ্ঠেরও একটি গান আছে উজ্জানি সম্বন্ধে। গানটি এই £ 

বলে পরম্পর উজানিনগর 

অতি প্রাচীন শহর শুনি, 

নয় সামান্ত স্থল পরম নির্মল 

পূর্বে অজয়ের জল বহিত উজানি ।"*" 

চণ্ডীর আভাস তাই করি প্রকাশ, 

অত্র স্থানে ছিল শ্রীমস্তের বাস, 

সাধুবংশোস্তব মঙ্গলারি দাস, 
তা'দেরি পৃজিতা! এ মঙ্গলজননী ।.** 
এই ধামের গুণ বণিয়ে বেড়াই 

শ্রীবন্দাবনে ধিনি ছিলেন “বড়াই 
“লোচন'রূপে হেথায় অবতীর্ণ তিনি । 

নীলক্ঠের এই গানটি এখনও এই অঞ্চলের লোকমুখে শোন! যায়, বিশেষ 
করে গ্রাম্য উৎসব-পার্বণের সময় । কবিকঙ্কণ বণিত উজানিনগরের কূপ এই £ 

উজানিনগর অতি মনোহর 

বিক্রমকেশরী রাঁজা। 

করে শিবপূজা উজানির রাজা 
কৃপা কৈল দশতৃজ! ॥ 

উজানির কথ! গড়চারি ভিত 

চৌদিকে বেউড় বাশ। 
রাজার সামস্ত নাহি পায় অস্ত 

যদি ভ্রমে একমান॥ 
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মনে হয় বিক্রমকেশরী উত্তররাঢ়ের কোন সামস্তরাজা ছিলেন। বর্তমান 

কোগ্রাম, মঙগলকোট, আড়াল প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে ছিল সেকালের উজানিনগর, 

ুর্গ ও পরিখা-বেষ্টিত। সেকালের গ্রাম্য দুর্গগুলি বেউড়বাশের বনে ঘেরা 

থাকত। বাশবন অত্যন্ত দুর্ভেগ্ভ । ঘনরামও ধির্মমঙ্গলে' এই বাঁশগড়ের 
কথা বলেছেন £ 

বেডুবীশে বেঠিত বিষম গড়খাঁন|। 

দঘ্বারবদ্ধ পাষাণে সম্মুখে দিল হান] ॥ 

উজানিনগর সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেছেন £ “বিক্রমকেশরী, তাহার নগরী আছে 
কত সদাগর।” উত্তররাঢ়ের সদাগর-প্রধান স্থান ছিল উজানি। একথা 

মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন হাঁতে-লেখা পু'থিতে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। 

১৭০০ শকের হাঁতে-লেখা কবিকম্কণ চণ্ডীর পু'ঘিতে আছে-__ 
গন্ধবাণ্যা জাতি উজয়নি স্থিতি 

দত্তকুলে উতপতি। 

অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে 

বসি নাম ধনপতি ॥ 

ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' পু'থিতে আছে-_“শুনহ সনকা এই কহিএ তোমারে । 

লখিন্দরের বিভা দিব উজানিনগরে ।* নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণের' পু'খিতে 

আছে--“মাঁএ জিজ্ঞ/সিলে আমি কি দিব উত্তর। কি কথা কহিব আমি 

উজ্জানিনগর |” ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের “মনসামঙ্গলে' আছে “সাধু ধনপতি 

বৈসে উজানিনগরে ।” বংশীদাসের 'পদ্াপুরাণে আছে ঃ 
উজজানিনগর তথি গন্ধবণিক জাতি 

সাহেরাজ। বড় ধনেশ্বর । 

তার কন্া! বিপুলা রূপে জিনি চন্ত্রকল 
সেহি কন্তার যোগ্য লখিন্দর | 

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে' আছে £ 

চম্পকনগরের রাঁজা! উজানিতে গেলা । 

সাত শত চলিয়াছে সোনারূপার দোল! ॥ ' 

চম্পকনগর”ও বর্ধমানে। উজানি ধনপতি শ্রীমন্তের বাসস্থান নয় শুধু, 

লখিন্দরের শ্বশুরবাড়ি, বেহুলার বাপের বাড়ি। মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রায় 



২৬৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

সকলেই এই কথা বলেছেন। উত্তররাঢেই যে উজানি ও চম্পকনগর ছুয়েরই 
অবস্থান, তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুকুন্দরামের “চণ্ীমঙ্গল' কাব্য থেকে। 

জনার্দন পণ্ডিতের পাত্র নির্বাচন থেকে বণিকদের নাম ও বাসস্থানের একটি 

তালিক দিচ্ছি এখানে £ 

চম্পকনগরী- চাদসদাগর 

বর্ধমান_ধুস দত্ত ও সোম দত্ত 
সাতগী-রাম দী 

বড়শূল- হরি দত্ত 

ফতেপুর-_রাম কু 
কর্জনা-_হরি লাহা 
ভাল্লকি- সোম চন্দ্র 

স্বানগুলি বর্ধমান ও হুশলী জেলায়। খুল্পনার পাত্রনির্বাচন-প্রসঙ্গের চেয়ে 

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে উজানিতে বিভিন্নস্থান থেকে যে বণিকদের 

সমাগম হয়েছিল তাঁর অনেক বেশি বিস্তৃত তাঁলিক! দিয়েছেন কবিকম্কণ। 

তালিকাটির এতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য খুব বেশি । বণিকদের নামধাম 

এইভাবে দে ওয়] হয়েছে ঃ 

বর্ধমানের ধুস দত; চম্পাইনগরের টাদসদাগর, লক্ষ্মী সদাগর; কর্জনার 
নীলাম্বর ও তাঁর সাঁত ভাই ; গণেশপুরের সনাতন চন্দ ও তাঁর ভাই গোপাল, 
গোবিন্দ; দশঘরার বাস্থল1; সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা; সীঁকোর শঙ্খ দত, 

বিঞু দত্ত ও তার সাত ভাই; কাইতির যাদবের দাস জাড়গ্রামের রঘু দত্ত; 

তেঘরার গোপাল দত্ত; ত্রিবেণীর রাম রায় ও তার দশ ভাই ঃ লাউর্গার রাম 

দত্ত; পচড়ার চণ্ডীদাস খা; সাতার রাম দা; বিষুপুরের ভাগ্যবস্ত খা; 

খণডঘোষের বান দত্ত; গৌতানের মধু দত্ত ও তাঁর পাঁচ ভাই, ইত্যাদি-_ 
একে একে বণিকের কত কব নাম। 

সাত শত বেনে আইসে ধনপতি ধাম ॥ 

প্রধানত রাঢদেশের বর্ধমান ও হুগলী অঞ্চলের বণিকদেরই নাঁম করেছেন 
কবিকম্কণ। সাতশত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতির গৃহে উজানিতে । 

কেবল কল্পিত সমাগম হলে এত বিস্তারিত বিবরণ মুকুন্দরাম কষ্ট করে 

দিতেন না। বিশেষ করে কবিকক্কণের সামাজিক বাস্তবতাবোধ এত সজাগ 



বর্ধমান " উজানিনগর-কোপ্রাম ২৬৯ 

যে, তিনি বণিকদের বাসস্থানের পরিষ্কার ডৌগোলিক নির্দেশ পর্যস্ত দিয়ে 
দিয়েছেন। বর্ধমানের উজানি, চম্পাইনগর, কর্জনা! থেকে হুগলীর সপ্তগ্রাম 
পর্যস্ত বণিকদের যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই 

বণিকরা কারা? প্রধানত বাংলাদেশের স্ুব্ণধণিক, গন্ধবণিক ও তাদ্ুলি- 

বণিকেরা। বর্ধমান ও হুগলী জেল! কেন্দ্র করে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী 
ও সঙ্ঘবদ্ধ বণিকসমাজ গড়ে উঠেছিল একসময় বাংলাদেশে । মধ্যযুগের 

বাংলার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এই স্থব্ণবণিক, গন্ধবণিক ও 
তান্বলিবণিকদের একটা ৰিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! ছিল। এই বণিক 
সমাজের ইতিহাঁম বাদ দিয়ে বাংলার সামাঙ্জিক ইতিহাস রচনার কোন 

প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারে না। মধ্যযুগে একালের মতন “অবাধ বাণিজ্য” 

বলে কিছু ছিল না, সামস্তরাঞ্জাদের বিধিনিষেধ ছিল যথেষ্ট। সাধারণত 

মধ্যযুগের ভূপতি ও ভূম্বামীরা বণিকদের স্থনজরে দেখতেন ন1 এবং "নানাভাবে 

তাঁদের সামাঞ্জিক প্রতিপত্তি খর্ব করার চেষ্টা করতেন। ইয়োরোঁপের 

ইতিহাসে এই রাজা-বণিকে ছন্দের, দৃষ্াত্ত বিরল নয় মধ্যযুগে, আমাদের 
বাংলাদেশেও মনে হয় তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। ইয়োরোপে যেমন 

বণিকরা রাঁজারাজড়াদের গড়বেষ্টিত প্রামাদ ও ছুর্গের বাইরে নতুন বসতি 

ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে ধীরে ধীরে "টাউন? বা বাণিজ্ায-নগর গড়ে 

তুলেছিলেন, আমাদের বাংলাদেশের বণিকরাও কতকট। তাই করেছিলেন। 
প্রধানত নদনদীর তীরে, জলপথে চলাচলের স্থবিধার দিকে দৃঠটি রেখেই তাঁর 
বসতি স্থাপন করতেন । পশ্চিমবঙ্গে স্থর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও তাম্ুলিবণিকর! 

প্রধানত নদনদীবহুল বর্ধমান ও হুগলী জেলায় এইভাবে একাধিক বসতি স্থাপন 
করেছিলেন এবং তার মধ্যে অনেক বসতি ক্রমে ধাণিজ্যগ্রধান কেন্ত্ররূপে নগর 

বলে পরিচিত হয়েছিল। কতকট মধ্যযুগীয় “গিল্ডের' মতন তার! দলবদ্ধভাবে 

'সমাজ'ও গঠন করেছিলেন । মধ্যযুগের শেষে দেখা যায়, বাংলার স্থবর্ণবণিক 

সমাজে এইভাবে দু'টি প্রধান সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল--একটি বর্ধমানের 

কর্জন! কেন্দ্র করে 'রাট়ী সমাজ” আর একটি 'সপ্তগ্রামিক সমাজ? । রাগ্দুর্যোগে 

অথব! নদনদীর গতি-পরিবর্তনের ফলে বাণিজ্যিক বিপর্যয়ে এই ধরনের “সমাজ? 

ভেঙে গেছে, আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। স্থুবর্ণবণিক কুলজীতে বর্ধমানের 
কির্জনা'র সমাঙ্গ ভাঙার কথ! লেখা! আছে £ 



২৭, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

চৌদ্দশত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জনা, 
রাজপীড়ায় পীড়িত হইল সর্বজন! । 

বিশেষ বণিক সব ছিল স্থখবাঁসী, 

পরিবার সহিত হইল নানাদেনী। 

নিকটে রহিল কেহ, কেহ গেল দূরে, 
নিবাস নিয়ম নাই কেব! তত্ব করে ।১ 

আমলে বাণশিঙ্জিক প্রীধান্তটাই ববিকসমাজের কাছে অগ্রগণ্য । বৈদেশিক 

আক্রমণ, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রারুতিক পরিবর্তনার্দির (নদনদীর গতি) ফলে 'রাঁদেশের 
বাণিজ্যিক গুরুত্ব যেমন কমতে থাকে, বনিকসমাজেরও তেমনি ভাঙন ধরতে 

থাকে। তারপর পতু গীজ, ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ আমলে এই বণিকরা ক্রমে 
তাদের পশ্চাদন্সরণ করে সপ্তগ্রাম থেকে হুগলী, চু'চুড়া হয়ে ক্রমে কলকাতা 
মহানগরীতে আসেন। ইংরেজ আমলে বাণিজ্যের অনেক বেশি স্থযোগ ও 

স্বাধীনতা পেয়ে তারা কলকাতার সমাজেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। 

মধ্যযুগের গোড়া থেকেই মনে হয় বাংলাদেশের রাঢ অঞ্চলে এই গন্ধবণিক 

স্ুবর্ণবণিক, তান্ুলিবণিক প্রভৃতি বণিকশ্রেণীর বাস ছিল। তখন তার! বিভিন্ন 
বাণিজ্যিক শ্রেণীতে হয়ত বিভক্ত হননি, হওয়াও আশ্চর্য নয়। বর্ধমান জেলার 

গল্নী থানার অন্তর্গত মললসারুল গ্রামে আচ্মাঁনিক ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের যে তাশ্রশাসন 

পাঁওয়। গেছে তাতে এই অঞ্চলের মহত্তরদের ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নাম 

উল্লেখ কর! হয়েছে । তার মধ্যে এই নামগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 

বলে মনে হয় বণিকশ্রেণীর প্রসঙ্গে £ 

বকত্তকবীথী-সম্বন্ধ অর্ধকরক-অগ্রহারের মহত্র হিম দত্ত; 

বটবল্লক অগ্রহারের মহত্তর যী দত ও শ্রীদত্ব। 

গোধগ্রাম অগ্রহারের মহি দত্ত ও রাজ্যদত-_ 

এই গ্রামগুলি অধিকাংশ এখনও বর্ধমানে আছে, যেমন 'বন্বত্তক' ( অধুনা 
বাকৃতা ), গোধগ্রাম (অধুনা গোগী! ), ইত্যাদি। মহত্তরদের মধ্যে এই হিম 
দন, যঠী দত, শ্রীদত্ত, মহি দত্ত প্রভৃতি কারা? বণিকদের আদিপুরুষ ছাড়া 

তীর! অন্ত কেউ নন। সুতরাং প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে বর্ধমানে তথ! উত্তর 

রীঢ়ে এই গন্ধবণিক, স্বর্ণবসিক, তাশ্থুলিবাণক প্রভৃতি সদাগরর! যে বাদ 

৯ নিষাইচাদ হ্ীলের নুবর্ণবণিক' ও কুহলাল ভূতির “হ্বর্ণবণি ক" গ্রন্থ দরষ্টব্য। 
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করছেন তার প্রমাণই পাওয়। যাচ্ছে। শত শত বংসর ধরে বাণিজ্য করে 

তার! বংশাহুক্রমে বিরাট সঞ্চিত মূলধনের মালিক হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার 
কিছু নেই। এই কারণে ধনপতি সাগর, শ্রীমন্ত সদাগর, চাদ সদাগর, লিন্দর 
প্রভৃতি বাংল। মঙ্গলকাব্যের স্দাগর-নায়করা বর্ধমান জেলার এই সব অঞ্চলের 

বাসিন্দ! হওয়াই সম্ভব বলে মনে হয়। সাতশত ধনিক বণিক যে উজানিতে 

ধনপতি-গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, দেড় হাজার বছরের বাণিজ্যের ইতিহাসে 

তাও আদৌ অসম্ভব নয়। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস* 
যেদিন সত্যই লেখা হবে সেদিন চম্পাইনগর, উজীনিনগরের মতন আরও 

অনেক মধ্যযুগীয় নগরের ইতিহান এবং চাদসদাগর, ধনপতি সদাগরের মতন 

আরও অনেক সদাগরের লক্ষ লক্ষ টাকা পুঁজি-সঞ্চয়ের কাহিনীও নতুন করে 
লেখা হবে। তখন একথাও মনে হবে ষে মঙ্গলকাব্যের কবিদের উজানিনগরের 

বর্ণনা, বা মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচুড়, চন্দ্রপাল, ছোটমুটা, গুয়ারেখী, নাটশালা 
প্রভৃতি সদাগরী ডিডার বর্ন! কেবল নিছক কবি-কল্পন। নয়, তাঁর মধ্যে 

অনেকখানি এতিহাসিক সত্যও লুকিয়ে আছে। 

বাংলার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে গম্ধবশিক, স্ুবর্বণিক, তান্বুলি- 
বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন বণিকজাতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক৷ সম্বন্ধে পূর্বে আভাস 
দিয়েছি। ইতালির ফ্রেস্কোবন্ডি, গুয়াল্তারত্তি, স্ট্ৎসি, মেডিচি বা জার্মানির 
ফাগার, ওয়েললারের মতন, আমাদের বাংলাদেশের ধনপতি সদাগর, টাদলদাগর 

সাহবণিক প্রভৃতির] ছিলেন। রাঢ়দেশের নদনদীর তীরে তাঁর! বাণিজ্াপ্রধান 

বর্ধিঞু নগর স্থাপন করেছিলেন, যেমন চম্পাইনগর, কর্জনা, উজানি ইত্যাদি। 
ক্রমে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক ভাগ্যবিপর্ধয়ের ফলে তাঁরা কলকাতা শহরে ও 
অন্তান্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলার নবযুগের ইতিহাস বাংলার সদাগর- 
জাতির এই ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 

প্রাচীন গৌড় ও রাঢ়ের ভৌগোলিক বা রাষ্ত্রিক ীমানা! তেমন নির্দি্ঈ ছিল 
বলে মনে হয় না। স্ৃতরাঁং বণিকর1 গৌড়দেশ থেকে, ন! রাঁঢ়দেশ থেকে 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন, তা নিয়ে তর্ক কর! বৃথা । বর্ধমান জেলায় 

গল্সী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে যে তাত্রশাসনথানি পাওয়া গেছে, তা 
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এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন এতিহাসিক নজীর । বিশেষজ্ঞরা অঙ্ুমান করেন, 

তাতঅশাসনখানি ষষ্ঠ থৃষ্টান্বের, অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার। 
গল্সী-মল্লসারুল কেন্দ্র থেকে কর্জনা, উজ্জানি, বর্ধমান, চম্পাইনগর, সাঁকো 
প্রভৃতি অঞ্চল খুব বেশি দূর নয়। মন্পসারুল তাত্রশাসনের মহত্বরদের মধ্যে 
হিম দত, যী দত, প্রীদত, মহি দত, রাজ্য দত্ত প্রভৃতি যে দত্তদের নাম আছে 

তীর এই সদাগর-জাঁতিরই পূর্বপুরুষ বলে মনে হয়। মনে হুবাঁর একাধিক 
কারণ আছে। মল্লসারুল তাত্রশাসনের প্রায় এক হাজার বছর পরে কবি 

কক্কণ-মুকুন্দয়াম বণিকদের নামধাম বসতির যে বিভভৃত বিবরণ দিয়েছেন 
তার মধ্যেও “দত্ত উপাধিধাওরী অনেকের নাম আছে। গন্ধবণিক তারা । 
আজও অজয় ও দামোদরের দুই তীরবতাঁ অনেক গ্রামে গন্ধবণিক, স্থবর্ণ- 
বণিক, তাম্থুলিবণিক প্রভৃতিদের বাম আছে। তাদের মধ্যে অনেকে আজও 

অত্যন্ত অবস্থাপন্ন এবং গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বলে গণ্য । গ্রামের মধ্যে 

বিরাট বিরাট অট্ালিকার অধিকাংশই আজও এই বণিকদের অতীত 

সমৃদ্ধির ম্মতিচিহনরূপে দাড়িয়ে আছে। ধর্মমঙ্গল” কাব্যের কবি ঘনরাম 

লাউসেনকে উজানি-কোগ্রামের পাশে মঙ্গলকোটে হরি তাম্বলির গৃহে নিয়ে 
গিয়েছিলেন £ 

গুরুগতি কর্জন! রাখিয়া দুইজনে । 

প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনীবদনে ॥- 

হরিদাস তান্ুলিসনে পথে দেখা । 
মিলিল বিছুর যেন গোবিন্দের সখা ॥ 

আজও যদি কেউ বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামে যান তাহলে তাশ্থুলিপাড়ায় 
প1 দিলেই তাগ্থুলিবণিকদের অতীত সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখে বিশ্মিত হবেন। তেমনি 
অজয় নদের ওপারে কেউ যদ্দি বীরভূম জেলার কীর্ণাহার ৪ তার পার্খ্ববর্তা 
গ্রামে যান, তাহলে এখনও দত্ত" উপাধিধারী গন্ধবণিকদের সমৃদ্ধি দেখে 

স্তত্ভিত হবেন। বর্ধমান ও হুগলী জেলার একাধিক গ্রামে আজও এই 
বণিকজাতির অতীত প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যাঁয়। বসতিগুলি 

সবই প্রায় নদীর তীর ধরে গড়ে উঠেছিল। শীর্ণকায় খাল বা শুকনো 

খাত ছাড় সেই সব নদীর কোন চিহ্ন নেই আজ। নদনদীর ভাঙাগড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে বণিকদের ভাগ্য গড়েছে ভেঙেছে । ক্রমে নদীর তীর ধরেই 



খালা হু দত 

০ বই পর রিহিস 

স্এশি হিপ পি সি পাই তল পা তে ৬ গান 
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সপ্তগ্রাম-হুগলী থেকে কলকাতা শহর ও অন্যান্ত স্থানে তারা আবার বাসা 
বেধেছেন। 

এই বণিকজাতির প্রায় দেড় হাজার বছরের একটা ইতিহাসের আভাস 

পাওয়া যাচ্ছে এখানে এবং এই রাঢ়দেশেই । তার মধ্যে ব্ধমান জেলার দামোদর, 
অজয়, খড়েগশ্বরী ( খড়িনদী ), গাঙ্গুর প্রভৃতি নদনদীর তীরবর্তা এই অঞ্চল- 

গুলিতে বণিকজাতির পুকুষাহ্ক্রমিক বসতির আভাস আরও অনেক স্পষ্টতর 

বলে মনে হয়। বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের কবিরা তার 

বিবরণ পধস্ত দিয়েছেন । মন্লসারুল তাম্রশানন থেকে মুকুন্দরাম-ঘনরাম পধস্ত 
প্রায় হাজার বছর বা ত্রিশ চজিশ পুরুষের ব্যবধান। তার কোন লিখিত 

ইতিহাস নেই। কিন্তু তাত্রশাসনোল্লিখিত হিম দত্ত, ষঠা দত, প্রীদত্ত, রাজ্য 

দত্ত, মহি দত প্রভৃতি মহত্তররা যদি সকলেই নির্বংশ না হয়ে থাকেন তাহলে 

ত্রিশ-চল্লিশ পুরুষ পরে ধনপতি সদাগর ও চাদ সদাগরের কাহিনী মিথ্যা ন! 
হবার সম্ভীবনাই বেশি । অন্তত তাঁদের ধনদৌলত সঞ্চয় ও বাণিজ্যের কাহিনী 
অবাস্তব নয়। যে সাতশত প্রতিষ্ঠিত বণিক-পরিবারের প্রতিনিধিদের সমাগম 

হয়েছিল ধনপতি-গৃহে উজানিতে, তারা কেউ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেননি। তাদের 
স্থানীয় বসতিও এক-আধ শতাব্দীর নয়। বাংলার সদাগরদের প্রাচীন বসতি ও 

বাণিজ্যকেন্দ্রেরে ভৌগোলিক সীমানার নিরদশ যদি এইভাবে পাওয়া যায়, 
তাহলে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা প্রায়ান্ধকার দিক অনেকট। 

আলোকিত হয়ে ওঠে । ধনপতি-্রীমন্ত, বেছুলা-লখিন্দরের কাহিনীর উৎপত্তি- 

কেন্দ্র এবং চণ্ডী মনসা প্রভৃতি অনা দেবীপৃজার সামাজিক প্রচলনের পূর্ব- 

সংঘাতকেন্ত্র কোথায়, তারও আভাস পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত তথ্যাদি থেকে মনে 
হয়, এই কেন্দ্র রাঢদেশের মধ্যস্থলে কোথাও । 

তার মানে, বর্ধমানের এই অঞ্চলেই যে অনাধ দেবদেবী, পুক্জাপদ্ধতি ও 

ধর্মাচরণের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর সংঘাত ও বিরোধ হয়েছিল প্রথমে, তা নয়। 

রাঢ়ের সীমান্ত বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার ভিতর দিয়ে এই বিরোধের 
ধার! প্রবাহিত হয়ে এসে হয়ত নিষ্পত্তিকালে রাঁটকেন্দ্র বর্ধমানে তীব্র রূপ 

ধারণ করেছিল। শিবের মতন দেবতারা অনেক আগেই এই সংঘাতের 

স্তর অতিক্রম করে এসেছিলেন । বাংলাদেশে আর্ধসংস্কৃতির বিস্তারের আগেই 
শিব হিন্দু দেবতামগ্ডলের অন্যতম প্রধান দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন । 

১৮ 
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চন্দ্রবর্মা বিষুণভক্ত ছিলেন, শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। উদীয়মান বণিকজাতির 
পক্ষে মধ্যযুগে রাঁজধর্মের অনুগত হওয়াই ম্বাভাবিক। কারণ অনাধ সংস্কৃতির 

বাহক তার ছিলেন না। বৈদিক যুগ থেকেই আমরা ছুঃসাহমী বণিক 

অভিযাত্রীর সন্ধান যখন পাই, তখন অনেকটা বোঝ! যায় যে, এই সব 

বনিকজাতি প্রাগার্ধ সমাজভ্ক্ত নন। আর্ধহুলভ ধর্মাচরণ, আচার-ব্যবহারই 

তাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল বলে মনে হয়। তাঁরা ছিলেন বাংলা- 

দেশে আর্ধ-সংস্কৃতির উত্তরসাধক। তারই প্রতিভূ বলে তারা গণ্য হতেন। 

শিবভক্ত বা বিষুতন্ত অনেক আগেই তারা হয়েছিলেন । কিন্ত তাতেই সমস্যা 

মিটে যায়নি, বিশেষ করে বাংলাদেশে । বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে 

আর্ধ উপাদানের প্রাধান্ত ছিল খুব বেশি। চণ্ডী, মনস! ইত্যার্দি দেবদেবীর 

প্রতিপত্তি খর্ব করা সহজসাধ্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ্দেশের একপ্রাস্ত 

থেকে অপরপ্রাস্ত পর্যন্ত ঘুরলে আজও পরিষ্কার দেখা যায়, এই সব জনদেবতার 

প্রাধান্য এখনও অস্থ্্ন আছে, চণ্ডী ও মনসার তো! আছেই। বীরভূম বাঁকুড়া 
জেলায় এমন কোঁন গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ যেখানে একাধিক স্থানে চণ্ডী 

ও মনস৷ প্রতিষ্ঠিত নেই। উল্লেখযোগ্য হল, যেখানে ধর্মরাঁজ ঠাকুর আছেন 
সেখানে চণ্ডী বা মনসা আছেন এবং প্রস্তরখগ্ুরূপে তাঁরা বিরাজ করছেন। 

বীরভূম-বাকুড়া থেকে বর্ধমানের ভিতর দিয়ে হুগলী-হাওড়া পর্ধস্ত এই 

চণ্ডী-মনসা-ধর্মরাঁজের বেশ কয়েকটি বিস্তৃত প্রতিপত্তি-কেন্দ্রের বৃত্তরেখা টানা 

যায়। নুতত্বের সাংস্কৃতিক সুত্র অনুযায়ী এই সব তথ্যাদি থেকে এইটুকু 

অনুমান কর। যাঁয় যে, ধর্মরাজ ও চণ্ডী-মনপাদি দেবতার উৎপত্তি ও প্রচার 

হয়েছে এই অঞ্চলের একাধিক কেন্দ্র থেকে । অধিকাংশ সংস্কৃতিবিজ্ঞানী আজকাল 

কোন সাংস্কৃতিক উপাদানের এককেন্দ্রিক বিকাশে (31016 07181.) বিশ্বাস 

করেন না, বহুকেন্দ্রিক বিকাশে (18101716 01187) বিশ্বাম করেন। তাই 

মনে হয়, রাঁঢদেশের একগ্রাস্ত থেকে অন্প্রীস্ত পর্যস্ত একাধিক কেন্দ্রে এই 

আর্ধ-অনার্ধের আদর্ণসংঘাত হয়েছিল, ধর্ম চণ্ডী মনসাদি দেবদেবী নিয়ে । ব্রাহ্মণ 

প্রধান ও বণিকপ্রধান গ্রাম্াসমাজগুলিই সংঘাতের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে 

উঠেছিল মনে হয়। এই সংঘাতের ফলে ধর্মরাঁজ শিবে পরিণত হয়েছেন, 
এবং চণ্ডী শীতল! মনসাদি দেবতা সমাজের সর্বজনের পুজ্য হয়েছেন। চতীম্গল, 

মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল ইত্যার্দির কাহিনীর মধ্যে এই সংঘাতের রূপই ফুটে 
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উঠেছে। সংঘাতকেন্দ্রের মধ্যে বর্ধমানের উজানিনগর, চম্পাইনগর ইত্যাদি 
অন্যতম। কাহিনীর মূল কাঠামোটি হয়ত অনেক আগে থেকে লোকমুখে 
লোকগাথা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। পরে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে গৃহীত 
হয়েছে। 

রাঢ়ের আরও অন্যান্ত কেন্দ্রের মতন উজ্জানিনগরে ও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদের 

প্রাধান্ত ছিল মনে হয়। বৌদ্ধ, জৈন, বৌদ্ধতান্ত্রিক ও হিন্দুতান্ত্রিকদের বেশ 
প্রতিপত্তি ছিল এই অঞ্চলে । তার কিছু কিছু এতিহামিক নিদশন এখনও 

পায় যায়। 'গীঠমালা” গ্রন্থে উজানির উল্লেখ আছে : 

উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী । 

ভৈরব কপিলাম্বর শুভ ধারে সেবি ॥ 

“তন্্চ্ড়ামনির” মতে ৪ দেখ। যাষ, উজানিতে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ও ভৈরব 
কপিলাম্বর বিরাজ করেন। “শিবচরিত” গ্রন্থে উজানি মহাগীঠ বলে উল্লেখ 

কর! হয়েছে। “কুক্জিকাতন্ত্রে মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান নির্দেশ করা হয়েছে । 

'মঙ্গলকোষ্ঠ নামে বিখ্যাত তান্ত্রিক কেন্দ্র ছিল এড্ডিয়ানে, উত্তর-পশ্চিমে 
( ওড্র-উডিস্তা বা উজানি নয় )। বৌদ্ধ তন্ত্রশান্ত্রে এই 'মঙ্গলকোষ্ঠের* উল্লেখ 

আছে। মনে হয়, পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধতঙ্ত্ের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 

হবার পর বৌদ্ধ তান্ব্িকরাই উত্তর-পশ্চিমের “মঙ্গবলকোষ্ঠের অনুকরণে বাংলা 

'মঙ্গলকোট ও উজানি” নামকরণ করেন । সেই মঙ্গলকোটের দেবী বলে চণ্তীর 

নাম হয় 'মঙ্গলচ তী'। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের দেওয়। নাম যদি হয়, তাহলে উজানি- 
কোগ্রাম-মঙ্গলকোট অঞ্চলে একসময় বৌদ্ধ তন্ত্রযানীদের যে রীতিমত প্রাধান্য 

ছিল, তাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকে না। কোন্ সময়? পাল 

রাজত্বকালে । মুসলমানদের অভিযানকাল পধন্ত হয়ত তার সামাজিক প্রভাব 

ছিল, তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাকি তার যে লোকায়ত রূপ ছিল 

ত। সহজিয়া সাধকরা এবং অজয়ের ওপারের দ্বিজ চণ্ীদাঁপ থেকে এপারের 

লোচনদাস পর্ধস্ত পদাবলী রচয়িতারা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন সহজেই। 

শ্রীণগ্ডের ইতিহাসও তাই। 

উজানি-মঙ্গলকোটের তান্রিক প্রাধান্ের শ্বতি একটি নামের মধ্যে মঙ্গল- 

কাব্যের কবির। চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন। নামটি হল 'ভরমরার দহ" । 

আমার মনে হয়, নামটি তত্প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, ষদিও সহজে তা মনে 



২৭৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

হবার কথা নয়। উজাঁনিনগরে যখন বণিকদের বসতি ছিল তখন তাদের 

বাণিজ্যডিঙা সব এই ভ্রমরার দহে নোউর কর বা ডোবানে। থাকত । ধনপতি 

দত্ত এই ভ্রমরার দহ থেকে ডিঙায় চেপে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন । 

ধনপতির পুত্র শ্রীমস্ত দত্তও এই ভ্রমরার দহে সাঁতখান! সমুদ্রগামী পোত 
ভাসিয়ে পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করেন £ 

প্রথমে ভ্রমরাজলে শ্রীমস্ত নৌকায় চলে 
পুজিয়া মঙগলচপ্ডিকায়। 

এড়ায় ভ্রমরা-পাঁণি, সম্মুখেতে উজানি, 
নিজ গ্রাম এড়াইয়া যায় | 

_-কবিকঞ্চণ 

সদাগররা যখন স্বগ্রামেই থাকতেন, বাণিজ্যে যেতেন না, তখন ডিঙাগুলি 

ভ্রমরার জলে ডোবানো থাকত। বাণিজ্য যাত্রার আগে নৌকাগুলি জল থেকে 

তুলে মেরামত করে গাবকালি করা হত। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। 
ডূবুরী নামিয়ে ভিউ! তুলতে হত : 

পূর্ব হইতে ছিল ডিও! ভ্রমরার জলে । 

ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে । 
ঘাটে জলদেবতার করিল পৃজন। 
জলেতে ডুবুরী গিয়া! নামে ছুইজন ॥ 

অজয় ও কুন্ুর নদীর সঙ্গমস্থলের পাশেই 'ভ্রমরার দহ'। গ্রামের লোকের 
এখনও সমাগম হয় এখানে । কিন্তু ভ্রমরার দহ? নাম কেন? “ভ্রমর কি? 

দেবী চণ্ডী ও দুর্গার এক নাম ভ্রমর! বা ভ্রামরী। 'পীঠনির্ণয়ে” ভ্রমরাস্বা” দেবীর 

উল্লেখ আছে । কহলনের “রাজতরঙ্গিণীতে' দেবী বিদ্ধ্যবািনীকে ভ্রমরবাসিনী 

বলা হয়েছে । 'মার্কগ্েয়েপুরাঁণে' দেবীর ভ্রমরার রূপধারণ ও ভ্রামরী নামের 

কারণ ব্যাখ্যা! কর! হয়েছে এইভাবে £ 
ষদারুণাখ্যপ্ৈলোক্যে মহাঁবাধাং করিস্তাতি | 

তদ্দাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসত্যোেয়ষট্পদম্ ॥ 

ব্রেলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহান্থরম্। 

ভ্রামরীতি চ মাং লোকান্তদা স্তোস্স্তি সর্বতঃ। 

( মার্কত্েয়পুরাণ--৯১ অঃ ) 
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অর্থ হল : "অনস্তর অরুণ নামে অসুর ষখন ত্রিতৃবনের বিপুল বাধ! হ্ট্টি 
করবে, তখন আমি অসংখ্য ষট্পদবিখিষ্ট ভ্রমরমূতি ধারণ করে, ত্রলোক্যের 

হিতার্থে তার বিনাশ করব। তখন লোকে আমাকে 'ভরামরী' বলে স্তব 
করবে ।” উজানির দেবী মঙ্গলচণ্ডী ভ্রামরী বা ভ্রমর! নামেও খ্যাত ছিলেন 
এবং তারই ,নামে এ দহের নাম হয়েছে । এছাড়া 'ভ্রমরার দহের আর অন্ত 
কোন অর্থ বোধ হয় না। 

উজানি-কোগ্রামের মঙ্গলচগ্ীর মন্দিরের মধ্যে একটি অতি স্থন্দর বজ্রাসনে 

উপবিষ্ট বুদ্ধমুদ্তি এখনও আছে। লোচনদাসের পাটের কাছে একটি জৈন 

তীর্থককরের মূত্ি ছিল, সেটি রাঁখাঁলদাস বন্য্যোপাধ্য।য় “বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদের জন্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এখন সেটি পরিষদের ছাতৃঘরে 

রয়েছে । বুদ্ধমৃতিটি রাঁখ।লদীস অনেক চেষ্টা ও অনুনয়-বিনয় করেও স্থানান্তরিত 
করতে পারেননি । শ্রদ্ধেয় কবি কুমুদ্রপ্রনের মুখে শুনলাম, অজয় ও কুন্গরেব 

গর্ভ থেকে প্রচুর বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক দেবদেবীর মূতি পাওয়া গেছে একসময়, 
ছোটবড় ভাঙাচোরা নানারকমের মৃতি। চামুণ্ডার মৃতি, মহিষমর্দিনীর মৃতি 
ইত্যাদদি। অনেক মৃতি গ্রামের বাইরে চলে গেছে, নিতরণও করা হয়েছে। 
যে বুদ্ধমৃতিটি এখনও আছে তার অনাড়ম্বর চালচিত্র ও প্রভামগ্ুল থেকে 

পরিফার বোঝা যায়, বেশ প্রাচীন মৃত্তি। পালযুগের মৃতি, নবম-দশম শতান্পীর 
পরের নয়। জনমু্তিটি তীর্ঘস্কর শীস্তিনাথের মৃত্তি বলে নির্ধারিত হযেছে 
(রাখালদাস )। এইরকম আর অনেক বৌদ্ধ ও জৈনমূতি এখান থেকে 

পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি জৈন দিগন্বর মুক্তি ( কবি কুমুদরঞ্চনের মুখে 

শুনলাম ) কোগ্রাম-মঙ্গলকোটের অনতিদুরে বাবলাভিহি গ্রামে ( এখন শঙ্করপুর 

বলে পরিচিত) 'ন্যাংটেশ্বর” শিব বলে পূজিত হচ্ছেন। দিগন্বর জৈন তীর্ঘস্করের 

শ্যাংটেশ্বর নামটি ষথার্থ হয়েছে ষে তাতে কোন সন্দেহ নেই । পাথরের বৌদ্ধ 

ও হিন্দু তাস্ত্রিক দেবীমৃত্তিও অনেক পাওয়। গেছে। 
এই সব পাথুরে নিদর্শন, 'ভ্রমরার দহ" নাম, মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাহিনী 

ইত্যাদি থেকে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে, মঙ্গলকোট-কোগ্রাম-উজানি অঞ্চলে 
একসময় চণ্ডী-মনসা-ধর্মরাঁজ ইত্যাদির অনাধ পূজারীদের বেশ প্রাধান্ত ছিল। 

তন্্যানী বৌদ্ধধর্মের গ্রসারও হয় সেইজন্য এই অঞ্চলে । তারপর হিন্দু তান্ত্রিক 
ও বৈষ্ণব সহজিয়া! বাউলর! তা আত্মসাৎ করে ফেলেন অনায়াসে । আদর্শগত 
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সংঘাত ও বিরোধ ষে হয় না তানয়। শৈবধর্ী বাংলার সদাগররা সহজে 
লোকায়ত ধর্মকে মানতে চাননি। লোকসাধারণের প্রতিনিধি নারী বা 
নায়িকার মাধ্যমে এই লোঁকায়ত ধর্মের প্রচার করা হয়েছে। সেই সংস্কৃতি- 
সংঘাত ও সমন্বয়ের বিভৃত অঞ্চলের মধ্যে (রাঁটদেশে ) উজানি-কোগ্রাম- 
মঙ্গলকোটও অন্যতম কেন্ত্র ছিল। অন্ততম কেন্ত্র হবার প্রধান কারণ ছিল, 
এই অঞ্চলের বণিকজাতির আধিপত্য । 



মঙ্গলকোট 
হুগলীর ত্রিবেণী-পা ওুয়া, তুরশুট-মন্দারণ, বীরভূমের লক্ষোর বা রাজনগরের মতন 

বর্ধমানের মঙ্গলকোটও পশ্চিমবাংলার এতিহাঁপিক মুসলমান সংস্কৃতিকেন্ত্রে 
মধ্যে অন্ততম। কিন্তু মুনলমানযুগ থেকে এসব অঞ্চলের ইতিহাস শুরু হয়নি। 
তার পূর্বেরও একটা! স্থদীর্ঘ ইতিহাস ও স্থপ্রাচীন এতিহা ছিল এইসব অঞ্চলের। 

পাতুয়া, ভুরশুট ইত্যাদির মতন মঙ্গলকোটেরও ছিল। উজানিগ্রসঙ্গে বলেছি, 

পালযুগে বৌদ্বতান্রিকরাই হয়ত উত্তর-পশ্চিমের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্ত্র উড্ডিয়ান? 

ও “মঙ্গলকোষ্ঠের” অনুকরণে রাট়ের উজানি ও মঙ্গলকোটের নামকরণ করে- 

ছিলেন। কোন হিন্দু সামস্তরাজার গড়বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল মঙ্গলকোটে 
(বিক্রমকেশরীর ? ) এবং তারই পাঁশে নদীতীরে উজানিতে বাংলার হিন্দু 

সদ্দাগররা একটি বিখ্যাত বাণিজানগর গড়ে তুলেছিলেন । 

উজানির এতিহাঁপিক শ্মতিচিহন দুর্ধর্ষ অজয়ের গর্ভে যেমন বিলীন হয়ে 

গেছে, মঙ্বলকোটের তা যায় নি। কুনরের মধ্যস্থতায় মঙ্গলকোট তার কীতির 
ধ্ংসাঁবশেষসহ আজও টিকে রয়েছে । য1 ভেঙেছে বা যা লোপ পেয়েছে তা 

কালের যাত্রায। মঙ্গলকোটের মাটিতে প| দিলেই তা বোঝ] যাঁয়। গ্রামের 

পথে পথে, পথের আশেপাশে ইট-পাঁথরের অদুরন্ত চিহ্ন গোরস্থানের টুকরো 
কস্কালের মতন বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। সরু সরু পথ, যেন ইট দিয়ে গাথা সব। 

পাকা ইটের পথ নয়, কাঁচা মাটির পথ। উটগুলো সব সমাধিস্থ ঘরবাড়ির 

নিদর্শন । বেশ প্রাচীন কোন স্থসমূদ্ধ জনপদের ছাপ মঙ্গলকোটের সর্বাঙগে । 

স্থানীয় কোন হিন্দু সামস্তরাঁজার গড়হর্গ ছিল বলেই মনে হয়। কিন্ত কেসেই 
রাজা, তার নাম গোত্র কি, ইতিহাস কি, তা আর জানবার কোঁন উপায় 

নেই। কবির! বিক্রমকেশরী রাজার কথা বলে গেছেন : 

বিক্রমকেশরী তাহার নগরী 

আছে কত সদাগর-_- 

কে এই বিক্রমকেশরী ? রাজার কাব্যিক বিশেষণ, ন! রাজ! নিজে? জানবার 

উপায় নেই। অর্ঝচীন “বক্রেশ্বরমাহাস্ত্য” গ্রন্থে এই বিক্রমকেশরী ও তাঁর 

পূর্বের এক শ্বেতরাঁজার উল্লেখ আছে : 
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শ্বেতরাজ! মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ | 

সত্যসন্ধো৷ মহোদারঃ সত্যবাগ্দান তৎপরঃ ॥ 

রাজ্য কৃতযুগে আশীৎ শিবপাদার্চনে রতঃ। 

মঙ্গলকোটকং নাম পুরং অন্য গ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ 
শ্বেত নামে এক মহাদানশীল উদ্দার রাজা ছিলেন, মঙ্গলকোটে তীর রাজধানী 

ছিল। তিনি শৈবধর্মী ছিলেন। রাট়ের সদাগররাও শৈবধর্মা ছিলেন। 
রাজনীতি তথা রাজার বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে তাঁদের বিরোধ থাকলেও, রাজ- 

ধর্মের সঙ্গে কোন বিরোধ ছিল না। বিরোধ ছিল লৌকিক ধর্মাচরণের সঙ্গে । 
কেউ কেউ বলেন, মঙ্গলকোঁটে হয়ত গোঁপভূমের সদ্গোপ রাঁজাদের কোন এক 

শাখার বংশধররা রাজত্ব করতেন (ব্ধমান গেজেটিয়ার )। অনুমান সত্য 

হতেও পারে, কারণ অমরার গড়, ভাঙ্কী, দিগনগর, মঙ্গলকোট-_গোপভৃমের 
সদগোপ রাজাদের স্মৃতিবিজড়িত। সদ্গোপ রাজারাও শৈবধমী ছিলেন। 

এ ছাঁড়া মঙ্গলকোটে নৃতনহাটের কাছে হুমেনশাহের আমলের প্রাচীন মসজিদে 
পাথরের উপর একটি খোদিত লিপি পাওয়া! গেছে । তাতে শ্রচন্দ্রসেন নৃপতির 

নাম আছে। কে এই চন্দ্রসেন? বাংলার রাঁজকাহিনীতে এরও কোন 
পরিচয় নেই। তবু বর্ধমানের সেনভূম, সেনপাহাড়ী ইত্যাদি নামের লঙ্গে যে 
“সেন” জড়িত আছে, মনে হয় তা সেনবংশের রাজাদের নামের স্মৃতিই বহন 
করছে। বাংলার সেন রাজাদের পূর্বপুরুষর! রাঢ় দেশেই প্রথমে এসেছিলেন । 
চন্দরসেন তাদের বংশের কেউ হতে পারেন এবং তাঁর কোন রাজধানী এই 

অঞ্চলে থাকা আশ্চর্য নয়। আবার বিক্রমকেশরী নামেও কোনও সামস্তরাজা 

থাকতে পারেন, হয়ত গোঁপভূমের সদগোপ রাঁজবংশধরই কেউ । এখন কোন 

প্রমাণ নেই তার। “বিক্রমাদিত্যের ডা” বা বিক্রমজিতের বাড়ির টিবি আছে 
একটি মঙ্গলকোটে এবং সেই টিবি কেন্দ্র করে কিংবদস্তী। এরকম অনেক 

বিক্রমার্দিত্য ও অনেক রাঁজা বহু গ্রামের টিবির তলায় বিরাজ করছেন, জন- 

মনের কল্পনারাজ্যে। ধনদৌলত ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি ধার থাকে দওমুণ্ডের 
কর্ত। যিনি, তিনি সাধারণ মানুষের কাছে 'রাজা। আজও অসহায় দরিদ্র 

যারা, তারা ধনীদের “রাজা” বলে। স্ৃতরাং মধ্যযুগে “রাজা” হওয়া খুব কঠিন 
ছিল না। দোর্দগুপ্রতাপ স্থানীয় জমিদার-জায়গীরদার ও সামন্তরা সহজেই 
জনসাধারণের কাছ থেকে রাজা” খেতাব পেতেন, সম্রাটের শীলমোহরের 
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প্রয়োজন হত না তার জন্ত। গ্রামে গ্রামে যে রাজার প্রাচুর্য দেখা যায় 

বাংলাদেশে এবং সেই রাজাদের স্বৃতিবিজড়িত অসংখ্য টিবি, মজা দীঘি- 

পুক্করিণী ও ভাঙা অষ্রালিকা, তার অধিকাংশই অখ্যাত স্থানীয় সামস্তদের 

শ্মৃতিচিহ ছাঁড়া কিছু নয়। তাদের অখণ্ড প্রতাপের যুগ অনেকদ্দিন শেষ হয়ে 
গেছে। আজ শূন্য টিবিতে কিংবদস্তীর ঘুঘু বিচরণ করছে শুধু--সেই “এক যে 
ছিল রাজার! 

সেইরকম কোন একজন সামস্তরাঁজ। হয়ত মঙ্গলকোটেও ছিলেন। 
প্রতাপ ও প্রতিপত্তি হয়ত তাঁর একটু বেশিই ছিল। হতে পারে, তিনি 

গোপভূমের শৈবধ্মী সদগোপ রাজাদের কোন বংশধর, অথবা সেনরাঁজবংশের 

কেউ । সেনবংশীয় কেউ হলেও শৈবধর্মী হওয়াই সম্ভবপর। যেই হুন 
তিনি, মঙ্গলকোঁটে বেউড়বীশ-বেষ্টিত দুর্গে তিনি বাস করতেন। বিস্তৃত 

অঞ্চল জুডে ছিল তার সীমানা । থাকাই স্বাভাবিক, কারণ রাঢ়দেশের 

অভ্যন্তরে এই সব দুর্গম অঞ্চলের সামস্তরা একরকম নিশ্চিন্তেই বাদ করতেন, 

রাষ্ট্রদূর্যোগের ঝড়ঝঞ্ধী। তাদের বিশেষ স্পর্শ করতে পারত না । অতএব_- 

রাজার সামন্ত নাহি পায় অস্ত 

যর্দি ভ্রমে একমাম-_ 

--এই ধরনের গড়বেষ্টিত বিস্তৃত রাঁজধানী গড়ে, গদীয়ান হয়ে বসে রাজত্ব 

করা তীর পক্ষে অসম্ভব নয়। উজানি-মঙ্গলকোট যে সত্যই স্ুসম্দ্দ ও” 

স্থবিস্তত জনপদ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবিকঙ্কণ যে প্রত্যক্ষ 
বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যেই তার ইঙ্গিত রয়েছে স্পষ্ট । "স্থান মঙ্গলকোট, 
উজাবনী গ্রাম” এই কথ থেকেই বোঝ] যায়, উজানি ও মঙ্গলকোট পৃথক 

ছিল। উজানির বণিকপলীর পাশে কায়স্থপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া পার হয়ে 
মঙ্গলকোটে রাজদর্শনে যেতে হত £ 

বামভাগে এড়াইল কায়স্থের পাড়া ॥ 

প্রবেশে ব্রাঙ্ষণপাড়। হয়ে হরযিত। 

কাঁড়িয়া জাঙ্গাল এড়ে বামন শাসন । 

ভূপতির দ্বারে আলি দিল দরশন ॥ 
ষোড়শ-সপ্তদখ শতাব্দীতেও উজনি-মঙ্গলকোটের এই সামাজিক রূপ 
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অনেকটা অস্ুপ্ন ছিল। আরও আগে, মুসলমান অভিযানের পূর্বে মঙ্গবলকোটের 
সমৃদ্ধি অনেক বেশি ছিল বলে মনে হয়। মুসলমান অভিযানের প্রথম পর্বে 

রাঢদেশের সংঘাতকেন্দ্রের মধ্যে মঙ্গলকোট ছিল অন্যতম । কোন্ সময় এই 
অিযান হয় রাটদেশের এইসব অঞ্চলে? 

বধ্তিয়র খিল্জীর সময় নয়। “তবকং-ই-নাপিরী'-তে বথ্তিয়ারের 
অভিযানের যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তিনি দক্ষিণ বিহার 

থেকে বাংলার রাজধানী নদীয়ায় হঠাৎ অতফিতে ছদ্মবেশে এসে রাজধানী 

দখল করেছিলেন। রাঢ়দেশ সম্পূর্ণ জয় করে আমেননি। লক্ষোর বা 
নগরে (বীরভূম জেলার রাজনগরে ) একটি মুমলমান ঘাঁটি ছিল বটে, 

কিন্ত তার প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা৷ বলা যায় না। বখ.তিয়ারের 
পর স্থলতান গিয়াসউদ্দীন খিল্জী ( ১২১৩--১২২৭ খৃঃ অঃ) যখন গড়ের 
সিংহাসন দখল করেন, তখন গঙ্গরাজ। তৃতীয় অনঙগতীমের (১২১১--১২৩৮ খৃঃ) 

বীর মন্ত্রী বিষুণ রাঢ়দেশে অভিযান আরম্ভ করেন। পশ্চিম সীমান্তে মুধলমান 
ঘাটি লক্ষোর (রাজনগর ) গঙ্গমন্ত্রী দখল করেন এবং উড়িষ্তার যাজপুর পর্যস্ত 

তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। এই গঙ্গ-অভিযানের ফলে মুনলম[ন অভিযাত্রী- 

দের মধ্যে হতাশার স্ধার হয় এবং তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এই 

সময় ইসলামের মর্ধাদ|! ও স্থলতাঁনের সম্মান রক্ষার জন্য রীতিমত জিহাদের 
» ( ধর্মযুদ্ধের ) জিগির তোলা হয়। গিয়াপউদ্দীন লক্ষৌর অডিযান করে 

পুনরুদ্ধার করেন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর। গঙ্গসেনার সঙ্গে সুলতান সেনাদের 

ঘোরতর যুদ্ধ হয় রাঁডদেশে (১২১৪--+১৫ খৃঃ অঃ)। ক্ষোর পুনর্থল করে 
গিয়ানউদ্দীন গঙ্গসেনাদের অজয়, দামোদর অতিক্রম করে প্রায় বিষুপুর পর্যস্ত 
পশ্চারঞ্ধান করেন। বীরভূমের রাজনগর থেকে বীকুড়ার বিষুপুর ও 

দক্ষিণ উড়িত্তা পর্যস্ত স্থলতান গিয়াসউদ্ধীনের এই অভিযানের সময় 

অজয় ও দামোদরের মধ্)বতী যে সব অঞ্চল সুলতানের পদানত হয়, 

তার মধ্যে মনে হয় মঙ্গলকোট অন্যতম। এই সময় থেকেই মঙ্গলকোটের 

মুলমানযুগের ইতিহাসের স্চনা হয়। জিহাদের জিগির তুলে সথলতান 
তখন নিরুৎসাহ ইসলামধ্মীদের উতৎমাহিত করছিলেন। রাঁটদেশে এই জিহাদে 
যারা অনেকটা সহদ্দে আত্মসমর্পণ করেছিল, তারা! হিন্দুমমাজের অবহেলিত 
সম্প্রদায়, বৌদ্ধতান্ত্রিক ও অন্যান্ত লৌকিক ধর্মপন্থীর1। তবু রাঢ়দেশে ব্যাপক- 
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ভাবে ধর্মীন্তরিত কর] উৎসাহী গাঁজীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তার কারণ 

রাঢের রাষ্ট্রক ও সাংস্কৃতিক এতিহা বাংলার অন্ান্ত অঞ্চলের তুলনায় অনেক 
বেশি প্রাচীন ও দৃঢ়মূল ছিল। সহজে তাকে উপ্ড়ে ফেল! বা বদলে ফেল! 
সম্ভব হয়নি। ছুই ধর্মের মধ্যে সংঘাত হয়েছিল রাঢ়ের যেসব কেন্দ্রে, 
মুনলমান অভিযানের প্রথমপর্বে, তার মধ্যে মঙ্গলকোট অন্যতম । সংঘাতের 

প্রাথমিক পর্ব শেষ হবার পর, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তধারাঁর মিলনও 

হয়েছে রাড়দেশে | বর্ধমানে পীর ও পীরস্থানের সংখ্যা অল্প নয়। হিন্দুরা 

যেমন পীরস্থানে পৃজামাঁনত করে, মুলম।নরাঁও তেমনি ধর্মরাজ মনপাদ্রি 

কাছে পাঠাবলি দেয় ও মানত করে। এই মিলন ৪ সময়ের নিদশন 

মঙ্গলকোটেও রয়েছে । 

মঙ্গলকোট “'আঠারে৷ আগুলিয়া'র স্থান বলে পরিচিত। 'আলি' অর্থে 

সাধুপুরুষ, বহুবচনে “আওলিয়া, । আঠারোজন মুমলমান সাধুপুরুষের স্থতি- 
বিজড়িত মঙ্গলকোট বাংলার মুসলমানদের অন্যতম তীথস্থান বললেও 

বিশেষ ভূল হয় না। মঙ্গলকোঁটনিবাসী মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল সাহেব 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে ইতিহাস 

বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এই £ মঙ্গলকোটে বিক্রমজিৎ নামে এক হিন্দ্রাজ| 

ছিলেন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। সেই সময় সতের জন (না, আঠারে| ? ) 
ধর্মযোদ্ধা বা গাজীসাহেব কাফেরদের পরাজিত করে মঙ্গলকোট দখল 

করতে আসেন । ধর্মযুদ্ধে গাঁজীরা একে একে নিহত হন, মঙ্গলকোটে তাঁদের 
সমাধি আছে। শেষে গজনবী নামে একজন গাদী বা পীর মঙ্গলকোট 

অধিকার করেন এবং হিন্দুরাজা নিহত হন। গাজী এ পীরদের মধ্যে তিনি 

নাম করেছিলেন এদের £ (১) মহম্মদ, (২) হাঁজি ফিরোজ, (৩) গোলাম 

পঞ্তন, (৪) মহম্মদ ইসমাইল গাজী, (৫) আবদুর গুজর|টি, ( ৬) মকছুম 

বিলায়েৎ, (৭) গজনবী। মঙ্গলকোটের আগারোজন আওলিয়ার সকলের 
নাম জানা যাঁর না। পীর পঞ্চতনের মেলা হয় আজও মঙ্গলকোটে । 

আমরা যে সব সমাধি দেখেছি মঙ্গলকোটে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 

দানেশমন্দ খায়ের সমাধি, আবদুল্লা গুজরাটিত্র সমাধি, শাহ জাকের আলির 

সমাধি। 

দানেশমন্দ খা মহাপপ্ডিত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন 
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ধর্মশান্ে তার মতন পাণ্ডিত্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন আর কারও ছিল 

কিন! সন্দেহ। তার সমাধির গায়ে শিলাঁফলকে উতৎকীর্ণ যে নাম আছে 

তাতে লেখা আছে-_হামিদ দানেশমন্দ বাঙ্গালী” । তিনি নিজেকে সর্বাগ্রে 

বাঙালী বলে পরিচয় দিতে নিশ্চয় গর্ববোধ করতেন এবং হিন্দু 'মুলমান 
সকলের উপরে তার বাঙালী” পরিচয়াটিই বড় ছিল বলে দানেশমন্দ নামের 

পাশে বাঙ্গালী লিখতেন । শোঁনা যায়, দানেশমন্দের অসাধারণ পাঙ্ডিত্যের 

পরিচয় পেয়ে সমাট শাজাহান তাঁকে ৯৪,০০০ মুদ্রা দান করেন এবং সেই 
অর্থ দিয়ে তিনি মঙ্গলকোটের মসজিদ নির্মাণ করেন। দাঁনেশঘন্দের 

সমাধিলগ্ন শাজাহাঁনের আদেশে তৈরি একটি প্রাচীন মনজিদ আছে, এখন 

পুনর্গঠিত। মনজিদের গায়ে শিলাফলকে যে লিপি খোঁদিত আছে, তার 
একাংশ হল ( অন্রবাদ ) £ 

“এই মসজিদ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট সাহার-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান 

বাদশাহ গাঁজির রাজত্বকালে নিম্িত হয়েছে । যদি এর নির্মাণের তারিখ 

তোমাকে জিজ্ঞাস! কর। হয় তাহলে ওকে নয়তুল আতিক বলবে, বলে সম্বোধন 
করবে, হিঃ ১০৬৫ ।% 

হিজরি ১০৬৫, অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ সালে মসজিদটি তৈরি। এই মসজিদটি 

ছাড়! আরও কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ আছে মঙ্গলকোটে। তার মধ্যে 
একটি মসজিদ বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়, ষোল ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি পুরু 

টালির মতন ইট দিয়ে গাথা। খিলানের গাখুনির দক্ষতা জীর্ণতাঁর মধ্যেও 
এখনও বোবা] যাঁয়। স্থানীয় প্রবীণরাঁও কেউ মসজিদটি সম্বন্ধে কিছু বলতে 

পারেন না। মঙ্গলকোটে নৃতনহাটের কাছে আর একটি প্রাচীন মসজিদ 

আছে। হুসেন শাহের আমলে তৈরি। “হুসেনশাহী মসজিদ” বলে খ্যাত। 

উল্লেখযোগ্য হল, মসজিদটি বিশাল একটি উঁচু মৃত্তিকা-স্ত,পের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
স্তপটির উচ্চতা প্রায় বিশ হাত হবে। অনেকে মনে করেন, এটি বৌদ্ধদের 
স্তপ হতে পারে। হওয়া আশ্চধ নয়, যদিও খননের আগে কিছু বলা 
যায় না। তবে এতখানি উচু একটি বিরাট স্তপের ভিত্তির উপর মসজিদ 
প্রতিষ্ঠার কারণ কি বোঝা যায় না। রহন্তময় মনে হয়। একমাত্র 
প্রত্বতাত্বিকের খোস্তা-কোদালই এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে । মসজিদের 

খিলান, ইট, লতাপাতা-ফুলের চমৎকার নক্সা এবং প্রচুর বড় বড় প্রস্তরখগ্ু 
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আরও বিস্ময়কর । এই মসজিদেই চন্দ্রসেনের নামোৎকীর্ণ শিলাফলক আছে। 

বড় বড় শিলাখগুগুলি মসজিদের সঙ্গে গাথা হয়েছে, অনেক শিলাঁখণ্ড 

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মুতি বা অন্তান্য নিদর্শন এই ধ্বংসন্তপ থেকে 
আর কিছু পাওয়া গেছে কিনা, কেউ বলতে পারলেন না। না পারলেও, 

মসজিদের চারিদিকে ও দেয়ালের গায়ে গাঁথ। শিলাখণ্ড ইত্যাধি দেখে মনে হয়, 

হিন্দু বা বৌদ্ধ কোন ধর্মস্থানের স্থৃতিচিহ্ন হতে পারে। তাই দিয়েই মনজিদ 
তৈরি হয়েছিল। 

গাজী ও গীর সাহেবদের কীতিকাহিনী মঙ্গলকোটের এইসব নিদশন থেকে 
বোঝা যায়। মঙ্গলকোট যে রা অঞ্চলের মুসলমান সমাঁজ ও সংস্কৃতির 
অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মৌলানা হামিদ 

দানেশমন্দের মতন মহাপপ্ডিত যেখানে বাস করতেন, আঠরোজন আওলিয়া 

এসেছিলেন যেস্থানে, সেখানে যে মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদি ছিল এবং রীতিমত 

বিদ্যাচর্চ হত, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। সংঘাতের পর তাহ হিন্দু ও 
মুসলমান ছুই ধম ও সংস্কৃতির আদর্শ-সমন্বয়ণ হযেছিল মন্গলকোটে। আজ 

মঙ্গলকোট মুসলমান-প্রধান এবং কাজী নওয়াজ খোজা সাহেব, খোন্দকার 

মোফজুলুঝ কাদির, মোল্লা আব্দল হাই, মৌলান! মহম্মদ প্রভৃতির পরিবার ও 
বংখধর ধারা মন্দলকোটে বাস করেন তাদের উদার ও নিধিরোধ দৃষ্টভপ্দি 

সত্যই বিস্ময়কর । মর্গলকোট শুধু বাঁডালী মুসলমানদের কাছে পবিক্র স্থান 
নয়। এখানকার মেলায় ও উৎসবে বাংলার বাইরে থেকেও মুসলমানর! 

আমেন। হামিদ দানেশমন্দ বাঙালীর" তিরোধান উৎসব হ্য ফাল্তুন মাসে। 

শাহ জাকের আলি কাদেরির মৃত্যুবাধষিকীও ম্সহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। 
মকছুম শাহ আবদছুল্লা গুজরাটিরও মৃত্যুবাঁধিকী উৎসব হয়। পীর পঞ্জতনের 

মেলা হয়। এইসব উৎসব-মেলাঁয় দেশ-বিদেশের মুসলমানর। মঙ্গলকোটে 

সমবেত হন । কারণ “আঠারো আওলিয়ার' স্থান মঙ্গলকোঁটকে তারা পবিত্রস্থান 

বলে মনে করেন। হিন্দুদের উতৎসব-মেলা হয়। হিন্দুদের গ্রাম্যদেবতাঁও 

গ্রামের মধ্স্থলে আপন মহিমায় বিরাজ করছেন দেখেছি । রাজনীতির 

কাটাখাল দিয়েও কোন বিদ্বেষের ক্রোত প্রবেশ করে মঙ্গলকোটের পরিবেশকে 

কলুষিত করতে পারেনি । দানেশমন্দের সর্বশাস্ত্রচর্চা সার্থক হয়েছে মঙ্গলকোটে 

সবদিক দিয়ে-_মৌলান! হামিদ দানেশমন্দ বাঙ্গালীর? । 



গ্রীখণ্ড 
প্রণ ও কুলীনগ্রাম পশ্চিমবাংলার বৈষ্ব-সংস্কৃতির মহাকেন্দ্রের মধ্যে 

অন্যতম। নব্ীপে শ্রীচৈতন্ত যখন জন্মাননি, তার আগে বর্ধমান জেলার কুলীন- 

গ্রামে গুণরাজ খান ব। মালাধর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণবিজয়” কাব্য লিখে ভাগব্তভক্তির 
ন্োত বইয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশে । যবন হুরিদ্াসের সিদ্ধির স্থানও 

কুলীনগ। । শ্রীচৈত্ন্য তাই নিজেই বলেছিলেন__“কুলীন গ্রামের মধ্যে যে হয় 

কুক্ধুর, মেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দৃূর”_এবং কৃষ্ণদান কবিরাজ মন্তব্য 
করেছিলেন__“কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে ন1 যায়, শূকর চরায় ডোম সেই 
রুষ্ণ গায় ।” শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার ঠাবুরও বয়সে শ্রচৈতন্তের চেয়ে বড় 
ছিলেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ধদদের মধ্যে প্রিয়তম বলে গণ্য হতেন। তার 

সময় মেই পণ্ণদশ শতাব্দীর শেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপের মতন প্রীধ্ডও 

পাণ্তিত্যে ও কবিত্বে বৈষ্ণব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে আপছে। আরও 
মনে হয়, নবদবীপের মতন শ্রীথণ্ডেও তান্ত্রিকধর্মের প্রাবল্য ছিল এবং তার 

মধ্যেই বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি ও প্রেমের পদ্ম ফুটে উঠেছিল। বাঙালী সংস্বতির এই 
অন্যতম বৈশিষ্ট্যের রাজটীক। শ্রীথণ্ডের ললাঁটেও জাজ্ল্যমান। 

শ্রীধণ্ডের প্রাচীন নাম “বছাখণ্ড | উত্তর-রাঢ়ের বৈছ্াপ্রধান স্থান বলে নাম 

ছিল বৈছ্যখণ্ড। বেগ্যর] বিগ্ভায় ও বুদ্ধিতে সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন। ম্বভাবত:ই 

গোৌঁড়দরবারে তাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং তাদের “সরকার, 
উপাধি আঙ্ও তার সাক্ষী দিচ্ছে। নরহরি সরকারের অগ্রজ মুকুন্দ দাদ গোঁড়- 
দরবারে রাঁজবৈগ্য ছিলেন । বৈছ্যদের মতন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেও অনেকে 

গোড়-দরবারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে । 
কাটোয়া৷ মহকুমার অন্তর্গত, বর্ধমান জেলার উত্তরপ্রাস্তে কষ্ণদাম কবিরাজের 
নিবাস, গ্রাম বামটপুর। ঝামটপুর থেকে মাইল তিনেক দুরে নৈহাটি গ্রাম। 
এখানে বশ্নালসেনের একটি তাম্পট্রলিপি পাওয়া গেছে। মনে হয়, এই. 
নৈহাটিতেই বল্লালসেনের গুরুপুরোহিতদের বাস ছিল। পঞ্চদশ শতাব্ধীর 
গোড়ায় রাজা দনুজমর্দনের অনুরোধে একজন সদ্ত্রাহ্ণ “হৃরতরঙ্গিণী 

নিবাদপযুতম্থক' হয়ে শিখরভূম ( পঞ্চকোট-মানভূম ) থেকে এই 'নবহট্রক' গ্রামে 
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( নৈহাটি ) এসে বাস করেছিলেন। ইনি সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর 
প্রপিতামহ পদ্মনাভ। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর কথা সকলেই জানেন। 

মহাকবি ও মহাপপ্তিত এই ছুই ভাই ছিলেন বাংলার বিখ্যাত সুলতান হুসেন 

শাহের ডান হাত, বাহাত। এরা ছিলেন ভরঘাজগোত্রীয় ব্রাহ্ষণ। সনাতন 
ছিলেন হুসেন শাহের 'সাকর মল্লিক" বা চীফ সেক্রেটারী আর রূপ গোম্বামী 

ছিলেন “দবীর খাস বা প্রাইভেট সেক্রেটারী । নৈহাটির এই ব্রাহ্মণদের যে 

অপাধারণ প্রতিপত্তি ছিল গৌড়-দ্রবারে ত1 সহজেই বোঝা যায়। শ্রীখণ্ডের 

বৈগ্যরাও এই সময় থেকেই বাজদরবারে তাদের প্রভাব বিস্তার করার স্থযোগ 

পেয়েছিলেন। অনেকে গোৌড়-দরবারে রাজকাজ করতেন। তাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন মহাকবি দ।মোদর। ইনি গৌড়-দরবার থেকে “যশোরাজ খান" 

উপাধি পেয়েছিলেন এবং রুষমঙ্গল কাব্যে হুসেন শাহের নাম করেছেন। 

বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ এই যশোরাজ খান বা দামোদরেরই 

দৌহিত্র। নৈহাটির ব্রার্ষণ ও শ্রীথণ্ডের বৈছ্দের মতন পূর্ব-দক্ষিণ বর্ধমানের 
কুলীনগ্রামের কায়স্থ মালাধর বহ্থও বার্বক খাহের ( ১৪৫৯-১৪৭৪ খঃ অঃ) 

একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। স্থলতান তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন “গুণরাজ 

খান, __“গৌডেশ্বর দিল! নাম গুণরাজ খাঁন”। কুলীনগাঁয়ের এই কায়স্থদের 

বংশধরর! দীর্ঘকাল গোড়-দরবারে কাঁজ করে গেছেন। তাহলে পরিফণার দেখা 
যাচ্ছে যে, উত্তরের নবহট্টক-নৈহাঁটি, বৈচ্ভখগ্-শ্রীথণ্ড থেকে দক্ষিণের কুলীনগ্রাম 

পর্যস্ত বর্ধমান জেলার ব্রাঙ্গণ ধৈগ্য কায়স্থ বংশের অনেকের সঙ্গে মুলমাঁন রাজত্বের 

প্রায় প্র।রন্ত থেকেই ঘনিঠ যোগ।যোগ ছিল এবং তারা অনেকেই নবাব-দরবারে 

গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার ধিনে এই কারণে তাদের 
সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তি যে কতখানি ছিল তা৷ সহজেই অনুমান কর! যায়। 

এই ধরনের আধিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল বলেই নৈহাঁটির সনাতন ও 

রূপ শ্রীথগ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন বা কুলীনগায়ের মালাধর বহ্র 

বৈষ্বধর্মমত রাটীয় উচ্চসমাজে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল । 

রাটদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব-বিস্তারের ইতিহাস আলোচনায় এই 
আর্থনীতিক-সামাজিক পটভূমিকার কথ! বিশেষভাবে স্মরণীয় । যে-কোন প্রত্যক্ষ 
অন্্সন্ধানীর চোখে রাট়ীয় সমাজের লোকসাধারণের স্তরে লৌকিক ও তান্ত্রিক 
ধর্মের বিচিত্র প্রাধান্য অত্যন্ত সহজে নজরে পড়বে এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্ত যে 
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সমাজের উচ্চ ও মধ্যত্তরের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ, তাঁও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার 

একমাত্র কারণ না হলেও, অন্যতম প্রধান কারণ হল-_চৈতন্য-নিত্যানন্দের 
কালে রাঢদেশে ধারা বৈষ্ণবপর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তীরা সমাজের 

প্রতিপত্তিশালী অবস্থাপন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং ত্রাহ্ষণ বৈগ্ কায়স্থ বণিক বংশজাত। 
প্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের মানবতার ও প্রেমের আদর্শকে সামাজিক ক্ষেত্রে বাস্তব 

রূপ দেবার চেষ্টা করেও তারা খুব বেখি আশানুরূপ রূতকার্য হতে পারেননি । 

রাঢদেশে বিশেষ করে তাই আজও লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রচণ্ড প্রাধান্য 
দেখা যায়। 

শ্রীথণ্ড অঞ্চলেই একসময় তন্ত্রের প্রীধান্ত ছিল বলে মনে হয়। শ্রীখণ্ডের 

চারিদিকে এখনও সব বিখ্যাত তান্ত্রিক পীঠস্থ।ন রয়েছে । ক্ষীরগ্রামের যোগাগ্ঠা, 

কেতুগ্রামের বনুলা, অট্রহাঁসের ফুল্লরা, মাঝি গ্রাম, উজানি-মর্লকোটের শাঁকস্তরী 

ও ভ্রামরী-মঙ্গলচ গী, সবই তান্ধ্িক দেবী । শ্রীখণ্ডকে যেন তান্ত্রিক দেবদেবী 

এখনও বেষ্টন করে রেখেছেন । শ্রীথণ্ডের মধ্যেই এখন উত্তরদিকে রয়েছেন 

অনাদিলিঙ্গ শিব, প্রাণতোষণী তন্বমতে ইনিই দেবতা “ভীরুক', কেতুগ্রামের 
বহুল দেবীর ভৈরব। বর্তমান শিবমন্দিরটি মহারাঁজ। রাজবল্লভের তৈরি, 

শিলাফলক থেকে জান! যাঁয়। গ্রামের পুবদিকে রয়েছেন গ্রাম্যদেবী কাঁলী। 

পশ্চিমে বহু প্রাচীন একটি মন্দির, খণ্ডেশ্বরীতলা । বৈগ্ভথণ্ড বা শ্রীখণ্ডের 

অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে 'খণ্ডেশ্বরী”। পঞ্মুখ্ডির আমন বলে কথিত তান্ত্রিক 
সাধনার স্থানও আছে শ্রীথণ্ডে। এসব তান্ত্রিক সাধনার পূর্বস্বতি নিঃলন্দেহে 

বহন করছে। তার মধ্যে একদিকে আছে বড়ডাঙা, নরহরির ভজনস্বাঁন, 

পূর্বাচাধদের মিলনক্ষেত্র | 

নরহরি সরকার ঠাঁকুর ও রঘুনন্দনের সাধনায় তাস্ত্রিক পদ্ধতির কোন প্রভাব 

ছিল কিন! বল! যায় না। নরহরি সরকার ও লোচনদাসের রাগাত্মিকা ব৷ 

রাগান্থগ! ভজনপদ্ধতি, রাধাভাব ও নাগরভাব, পদের মধ্যে বাউল-বাউলিনীর 

কথ! ইত্যাদির মধ্যে কোনরকম তান্ত্রিক সহজ-সাধনধারার প্রভাব যে 

একেবারেই নাই, এমন কথা জোর করে বল! যায় না। নরহরি-রঘুনন্দনের 

অন্থবর্তাদের সাধনায় তান্ত্রিরীতির প্রভাব আরও অনেক বেশি স্পষ্ট। 
লোকানন্দ ও লোচনানন্দ হলেন নরহরির ছুটি প্রধান শাখা । লোকানন্দ 

বিধিমার্গে গৌরাঙ্গ উপাসনার অন্গগুলি প্রকাশ করেছেন, আর লোচনানন্দ 
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রাগমার্গে গৌরাঙ্গতজনের তত্বকথা প্রচার করেছেন। গৌরাঙ্গ উপাসনার রীতি 
লোঁকানন্দ তার “ভক্তিচন্দ্রিকা” গ্রন্থে নির্দেশ করে গেছেন। উপাসনার পদ্ধতিটি 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । স্বয়ং নরহরি সরকার ঠাকুরই নাকি এই উপাসনা-পন্ধতির 

কথা * নিজ মুখে বলে গিয়েছিলেন। পদ্ধতির মধ্যে আগাগোড়া তান্ত্রিক 
রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রাধান্য দেখা যাঁয়। তার মধ্যে সব চেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হল-__তান্ত্রিক পল্ম-মগ্ুলের ছয়কোণে শ্রীচৈতন্যের ছয়জন প্রধান 

পার্খচরকে প্রতিষ্ঠা করে উপাপনা করার কথা । যেমন, সামনে গদাধর পণ্ডিত 

থাকবেন, দক্ষিণে স্বরূপ থাকবেন ইত্যার্দি। নরহরির আসন সর্বপ্রধান, একেবারে 
মগুল-কেন্দ্রে, কিন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত মাধবেন্্র সকলে বাইরে । “ভক্তিচন্দ্রিকা”র 

এঁতিহাসিক মুল্য কতখানি সঠিক বল! যায় না। না বল! গেলেও, নরহরির 
কোন অন্তবর্তীর রচনা যে তাতে অন্তত সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। 
প্রশ্ন হল, শ্রীথণ্ডের উত্তরসাধক্দের মধ্যে এই তান্ত্রিক প্রভাব কোথা .থেকে এল 

হঠাঁৎ এবং হঠাষংই ব1| আসবে কেন? 

শ্রথণ্ডের নরহরি সরকার ও তার শিপ লোচনদাঁসের রচিত পদাবলীর মধ্যে 

সহজমতের বেশ প্রভাব আছে দেখা যাঁয়। তানম্ত্িক সাধনধারার প্রভাব 

প্রসঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় । এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে মনে 

রাখা উচিত। রাঁঢদেশে বড়, চণ্ডীদাঁস ও দিজ চণ্ডীদাসের সহজসাধনের ধারার 

উত্তরাধিকারী হওয়া শ্রীথণ্ডের নরহরি ও কোগ্রামের লোচনদাসের পক্ষে আদৌ 
অস্বাভাবিক নয়। বড়, ও দি চণ্ডীদাম ষে সহজপনস্থী ছিলেন তা তাদের পদাবলী 
থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাঁয়। যেমন 

অহোনিশি যোগ ধেআই। 

মন পবন গগন রহাই ॥ 

মূল কমলে কয়িলে মধুপাঁন। 
এবে পাইএা আঙ্ছে ব্রহ্মগেআন ॥ "' 

ইড়৷ পিল! হুসমন! সন্ধী। 
মন পবন তাতে কৈল বন্দী ॥ 

দশমী দুয়ারে দিলে! কপাট । 

এবে চড়িলে! মো মে যোগবাট ॥ 
- শ্রীকষ্ণকীর্তন 

১৯ 
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দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদের মধো 'সহজ' কথার অস্ত নেই। বৌদ্ধ সহজধানীদের 
এই সাধনপদ্ধতির ধারা পঞ্চদশ শতাবীতে বড়, ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী 
কীর্তনে যে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল রাঁঢ়দেশে, তাতেও কোন সন্দেহ 

নেই। শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে যদি সেই সাঁধনার 
উত্তরসাধক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিআছে? এই 

কারণেই মনে হয় শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকারের উপর তান্ত্রিক সহজযানের 

সাধনধারার প্রভাঁব ছিল কিছুটা! । 

নরহরি সরকারের পদগুলিতে চণ্ীদাসের প্রভাব এত বেশি যে, অনেক 

সময় মনে হয় সেগুলি একস্থুরে, এমন কি একভাষায় পর্যস্ত রচিত। যেমন, 

রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত “পদ্দামৃতসমুদ্রে' নরহরি ভণিতায় যে পদটি আছে £ 
কিন! হৈল সই মোরে কার পিরীতি 
আখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাদে নিতি। 
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে 

নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে। 

যেনা জানে এই রম সেই আছে ভাল 

মরমে রহল মোর কাঙ্গপ্রেম-শেল ।"** 

- পড়লেই মনে হয় চণ্ডীদাসের পদ পড়ছি। দীনবন্ধু দাসের “সঙ্ীর্তনামৃতে 

উদ্ধৃত এই পদটি এদিক দিয়ে আরও উল্লেখযোগ্য £ 

সই কত না সহিব ইহা! 

আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় 

আমার আঙ্গিনা দিয়া। 

যেদিনে দেখিব আপন নয়ানে 

কহে কার সনে কথা 

কেশ ছি'ড়িব বেশ দূরে থোব 
ভাঙ্গিব আপন মাথা ।"* 

এ্রীধ্ডের প্রাচীন বৈধ গ্রন্থে নরহরি সরকারের অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত কর! 
হয়েছে। ১৩৩৪ সাল থেকে প্রকাশিত (শ্রীথ্ড থেকে ) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী” 
মাপিক পত্রিকায় (শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী সম্পাদিত ) নরহরির অনেক পদ 

প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে । বর্তমানে এই বংশেরই অন্ততম প্রবীণ 
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ংশধর শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর শ্রীধণ্ডের বৈষ্ণব-সাধনার ইতিহাস রচনায় 
ব্রতী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকেও নরহরির কয়েকটি পদ শুনেছি । তার 

অধ্যে এই পদাংশগুলি বিশেষভাবে বিচাধ £ 

কি বামেতে ডাহিনে সমূখে পিছনে 
জলের ভিতর গোরা । 

এ জন্মের মত অগ্ন হইয়ে 

লাগিয়ে রহল পার। ॥ 

তোরাও দেখিবি তখনি ভূলিবি 

আমার মতন হবি। 

বাউলিনী হঞ কাদিয়৷ বেড়াবি 

ষাচিয়৷ যৌবন দিবি ॥ 
পরাণ সহিতে টানাটানি হবে 

গরলে ভরিবে দেহা। 

কহে নরহরি তখনই জানিবি 

নবীন গৌরাঙ্গ লেহ। ॥ 
অথবা এই পদটি-_ 

রসের ভ্রমরা মোর গোরা । 

কিব! জানে পিরীতি নব নব যুবতী 
বদন কমল মধু চোরা ॥".. 

হিয়ায় ধরয়ে হিয়া গৌরাঙ্গ রমিয়! গে! 
সঘনে কাপই মোর দেহা!। 

নরহরি প্রাণ বধু কত না জানয়ে গো 
অমিয়! পাথার তার লেহা ॥ 

নরহরি সরকারের এই নাঁগরভাবে ভজনপদ্ধতিতে লহজসধনের প্রভাব এত 
স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, ব্যাখ্যা করে বোবাঁবার দরকার হয় ন|। এই কারণেই 
বৃন্দাবন দাস তার “চৈতন্য ভাগবতে' নরহরির কথ! একেবারে উল্লেখ করেননি । 

নরহরির এই সহজধর্মান্থরাগ ও নাগরভাব তিনি সমর্থন করতেন না। লোচন- 

দাস ত৷ স্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং “চতন্তমঙ্গলে' তা মুক্তকণ্ে স্বীকার 
করে গেছেন: 
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প্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার | 

বৈচ্যকুলে মহাকুল প্রভাব ধাঁহার ॥ 

অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম রুষ্ময় তন । 

অন্থমতি জনে ন! বুঝান প্রেম বন্ধু ॥*** 

ক্ষণে রাধাকষ্ণরসে নির্মল পিরীতি । 

শ্রীথগুভৃখণ্ড মাঝে ধার অবস্থিতি ॥:*. 

বৃন্দাবনে মধুমতী নাঁম ছিল ষার। 
রাঁধাপ্রিয় সঙ্গী তি'হো৷ মধুর তাগডার ॥ 
এবে কলিকালে গৌর-সঙ্গে নরহরি | 
রাধারুষ্ণ প্রেমের ভাগ্ডারে অধিকারী ॥ 

( চৈতন্তমল, স্ত্রখণ্ড ) 

বৈষ্ণব সহজিয়1 ও বাউল-সম্প্রদায়ের উপর এই কারণেই মনে হয় শ্রীথণ্ডের 

নরহরি সরকার ঠাকুর, তার শি্ত লোচনদাস ও তাদের অনুবর্তীরা বেশ প্রভাব 
বিস্তার করেছেন । বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে শ্রীথগ্ডের বৈষ্ভবংশের এইটাই হল সবচেয়ে 

উল্লেখষোগ্য দান। এইদিক দিয়ে রাঢ়দেশের সাংস্কৃতিক এতিহোর ধার! 
তারা চৈতন্য ও তার পরবর্তী যুগেও অক্ষ রেখেছিলেন দেখ যায়। 

বৈগ্ভথণ্ড বা! শ্রীথগ্ড উত্তররাঁঢের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল 

বৈষ্ণবযুগে । লোচনদাস কোগ্রাম থেকে শ্রীখণ্ডে গিয়েছিলেন অধ্যয়নের জন্য । 
নরহরি সরকার নবদ্ধীপে থেকে লেখাপড়া করতেন। শ্রীচৈতন্তের চেয়ে বয়সে 

তিনি কয়েক বছরের বড় ছিলেন। নবদ্ীপেই তার সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ ও 

মিলন হয়। চেতন্যবিষয়ক প্রথম পদরচয়িতাদের মধ্যে নরহরি সরকার 

একজন। নরহরির অন্যান্য পদাঁবলীর কথা তো! আগেই বলেছি। নরহরির 

শিষ্ঠ লোচনদাসেরও কাব্যপ্রেরণার উৎস শ্রীথণ্ড। নরহরির ভ্রাতু্পুত্র রঘুনন্দন, 
চিরঞীব, স্থুলোচন, স্থকবি দামোদর, রামচন্দ্র, গোবিন্দ, বলরাম দাস, রতিকান্ত, 
শচীনন্দন, কানাই ঠাকুর, নয়নানন্দ, রাঁয়শেখর, জগদানন্দ প্রভাতি আরও 

অনেকের কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয়েছিল শ্রীথণ্ডে। এত ভক্ত ও কবির 

আবির্ভাবকেন্ত্র বলে গোপাল দাম 'নরহরির শাঁখা-নির্ণয়ে' বলেছেন-_ 
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“ক্ষিতি নবখণ্ড মাঝে খণ্ড মহাস্থান, সর্বত্র সৌরভ যার মলয়জ সমান।” 
শ্রীচৈতন্ত সম্বন্ধে নরহরি প্রথম যে পদটি রচনা করেছিলেন, তার এঁতিহাসিক 

মূল্য আছে। পদটি এই ঃ 

্ গৌরলীল! দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে 
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি 

মুঞ্ি তো অতি অধম লিখিতে ন! জানি ক্রম 

কেমন করিয়া তাহা লিখি। 

এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে 

জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু ৃ 

ভাষায় রচন! হইলে বুঝিবে লোকমকলে 
কবে বাঞ্ পুরাবেন পহু।"*. 

নরহরি ভণিতায় সহজসাধন ঘটিত কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে। শ্রী 

স্নকুমার সেন তার বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন 

এবং বলেছেন যে, পদটি নরহরির লেখা না হওয়াই সম্ভবপর । পদটি এই : 
সহজ মাজষ কোথায় নাই 

খু'জিলে তাহারে নিকট পাঁই।*** 
মর! মানুষ হয়্যা যদি কাড়য়ে রব 

তবে সে লাগবে প্রেমের বা। 

কহে নরহরি অমিএঞা রাশি 

সদ! রহ মন সহজে পশি। 

শ্রথণ্ডের নরহরি সরকারের উপর সহজসাধনের প্রভাব পড়া যে আদৌ 
বিচিত্র নয়, একথা আগে আলোচন। করেছি। স্থান ও কাঁল উভয় দিক 

দিয়েই বরং তার পক্ষে সেই সাধনধারার এতিহপুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক । চণ্ডী- 

দাঁসের প্রভাব তাঁর পদাবলীতে যে খুব বেশি, তা যে কোন পাঠক একবার পড়েই 
বুঝতে পারবেন। স্থৃতরাং উদ্ধৃত পদটি, অথবা নরহপি-ভিতায় অন্তান্য সহজ- 

সাধনের পদগুলি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের রচন৷ হওয়। অসম্ভব নাও হতে 

পারে। শ্রীথণ্ডের বৈষ্ব কবিরা পদাবলী সাহিত্যে একটা যে বিশেষ ধারার 

প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
শ্রীচৈতন্ত ও নরহরির মিলন হয় নবদ্ীপে। এই প্রথম মিলনের কথা 
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নরহরি তাঁর একাধিক পদে প্রকাঁশ করে গেছেন। প্রথম থেকেই ভিনি ষে 

নাগরভাবে শ্রীচৈতন্তকে ভক্তি-নিবেদন করতেন, তাঁও তাঁর পদাবলী থেকে 
পরিফার বোঝা যায়। এই জন্যই শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার বৃন্দাবনের “মধুমৃতী' 

বলে বৈষবসমাজে পরিচিত। '্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়” বল! হয়েছে: 
পুর! মধুমতী প্রাণসখীবৃন্দাবনেস্থিত। 

অধুন! নরহধ্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ 
শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ শ্রীথণ্ডে এসে নরহরির কাছে মধুপানের ইচ্ছা প্রকাশ 

করেছিলেন বলে কথিত আছে । ষে পুফরিণীর জল অগ্রলিভরে নরহরি তাঁদের 

পান করতে দিয়েছিলেন আজও তা “মধুপুক্ষরিণী” নামে খ্যাত। উদ্ধব দাসের 
পর্দে আছে £ 

কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম 
আমিয়াছি তৃষিত হইয়।। 

এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি 
সেই জল ভাজনে ভরিয়া ।-"" 

মধুমতীর মধু দান সপার্ধদে করি পান 
উনমত অবধৃত রায়। 

হাসে কাদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়, 
উদ্ধব দাস রস গায় ॥ 

নরহরির পিত| নরনারায়ণ দেব স্থপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে 
নরহরি কনিষ্ঠ এবং মুকুন্দ জ্যোষ্ঠ। মুকুন্দ দাঁস গৌড় দরবারে রাজবৈদ্য ছিলেন । 
নরহরি পিতার কাছে শ্রীধণ্ডেই থাকতেন এবং তাঁর কাছেই শৈশবে সংস্কৃত 

ব্যাকরণাদি শিক্ষা করেন। পরে নবদ্ীপ যান শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য | রাজবৈদ্য 
মুকুন্দ দাসের অর্থেই সংসাঁর চলত এবং তীদের কুলদেবতা গোপীনাথের সেবা 

হত। নবদ্ীপে না গেলে তখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হত না বলে, সকলেই নবদ্বীপ 
যেতেন £ 

চতুর্দিক হইতে লোক নবদ্বীপ যায়। 
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিগ্ভারস পায় ॥ 

শ্রখণ্ড থেকে নবদ্বীপ মাত্র বারো-তেরো। ক্রোশ দূরে, এক বেলার বা এক 
দিনের পথ। হ্ৃতরাং যাতায়াত করাও কষ্টকর ছিল না। নরহরি হয়ত তাই 
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করতেন। মুকুন্দ বিবাহ করেন, নরহরি অবিবাহিতই ছিলেন। মুকুন্দ-পুত্র 

রঘুনন্দন বাল্যকাল থেকে নরহরির সাহচর্যেই পালিত হন। তার শিক্ষা ও 

দীক্ষা ু ইই তার কাছে হয়। 

নরহরির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নবদধীপে মিলন হয়েছিল কিনা, তাই নিয়ে 

মততেদ আছে। কোন ঘন্দের মধ্যে না৷ গিয়েও বল! যায় ষে, মিলন হওয়া 

অন্বাভাবিক নয়। নরহরি শ্রীচৈতন্যের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। 

নবদ্ীপে থেকে যখন তিনি অধ্যয়ন করতেন, তখন অতৈতাঁচার্ধ, খ্রীবাস, হরিদাস, 
মূরারি গুপ্ত, গদদাধর প্রভৃতির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তখন চৈতন্তের দর্শনলাভ 
কর! তার পক্ষে অনভ্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দন-শিষ্য রায়শেখরের এই 

পদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

রঘুনন্দনের পিতা যুকুন্দ ধাহার ভ্রাতা 

নাম তাঁর নরহরি দাস। 

রাট়ে বঙ্গে স্থগ্রচার পদবী যে সরকার, 

শ্রীথণ্ড গ্রামেতে বসবাম ॥ 

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে, 
ব্রজরস করিলেন গান। 

হেন নরহুরি সঙ্গ পাইয়! পহ শ্রীগৌরাঙ্গ 
কত স্থখে জুড়াইল প্রাণ ॥ 

নীলাচলে চৈতন্ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত গোঁড়ের বৈষবরা ঘখন শাস্তি- 
পুরে অদ্বৈতভবনে মিলিত হয়েছিলেন, তখন কুলীনগ্রাম ও শ্রীথণ্ডের ভক্তরাও 
সেখানে গিয়েছিলেন । “চৈতন্তচরিতাঁমৃতে' তার বর্ণনা আছে £ 

প্রভূর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী | 

সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাহা! আসি ॥ 

মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে। 
আচার্ষের ঠাই আইলা নীলাচল যাইতে ॥ 

প্রথম থেকেই নরহরি নাগরভাবেই যে চৈতন্তকে দেখতেন এবং ভাবোন্মত্ 

স্বীর্তনেই তিনি যে তা প্রকাশ করতেন, তারও অনেক প্রমাণ আছে। 
এ বিষয়ে হয়ত তার সঙ্গে অন্যান্য ভক্তদের মতভেদও ছিল। এই প্রসঙ্গে 

কষ্ণদাস কবিরাজের এই উক্তিটি প্রণিধানষোগ্য £ 



২৯৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্তত্র কীর্তন । 

নরহরি নাচে তাহা! শ্রীরঘুনন্দন | 
খণ্ড সম্প্রদায় করে অন্তত্র কীর্তন” কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নর্হরির 

ভক্জন-স্বাতদ্ত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, এই উক্তির মধ্যে। তা ছাড়া, কীর্তন 

গানের এক বিশেষ ভঙ্গির প্রবর্তকও তিনি ছিলেন বলে মনে হয়। বাংল 

দেশের কীর্তন গানের বিবিধ ঢঙের মধ্যে “মনোহরশাহী" ও 'রানীহাটি (রেনেটি), 
ঢঙই প্রসিদ্ধ। মনোহরশাহী বধমান জেলার উত্তরে, রানীহাটি দক্ষিণে। 
কুলীনগ্রাম রানীহাটি পরগণাঁর অন্তর্গত। উত্তর ও দক্ষিণের এই ছুই ঢঙের 

মধ্যে উত্তররাঢের মনোহরশাহী কীর্তনে শ্রীথণ্ড সম্প্রদায়ের বিশেষ দান আছে 
বলে মনে হয়। শ্রীখণ্ডের .কীর্তন-শিক্ষার টোলও ছিল শুনেছি । এখনও 

শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর নিয়মিত কীর্তন গান করেন এবং ছাত্রদের কীর্তন 
শিক্ষ! দিয়ে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কীর্তন গানের দক্ষতা ও ক্ষমতা 

দেখলে বিশ্মিত হতে হয়। 

নরহরি সরকারের অন্ততম কীতি হল, গৌরাঙ্গপূজার প্রবর্তন এবং 
গৌরমৃতি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা। মুরারি গুপ্ত বলেন, ঝিষ্ুপ্রিয়াও গৌরাঙ্গমৃত্ি 
পূজা করতেন। অদ্বিকা-কালনার গৌবীদাস পণ্ডতিতও শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় 
গোৌর-নিতাইয়ের যুতি প্রতিষ্ঠা করেন।১ শ্রীচৈতন্যের তিনটি নদীয়া-নাগর 
মু্তি নির্মাণ করিয়ে নরহরি সরকার একটি নিজগ্রাম শ্রীখণ্ডে, একটি গঙ্গানগরে 

এবং সবচেয়ে -ব্ড় মৃতিটি দাস গদাধরের শিষ্য বিদ্যানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা 
কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাঁটোয়ায় সবচেয়ে বড় মুতিটি প্রতিষ্ঠা 
করার প্রধান করণ হল, শ্রীচৈতন্তের সন্যাস গ্রহণের স্থৃতিবিজড়িত স্থান 

কাটোয়া এবং এইদ্রিক দিয়ে বৈষ্বতীর্থ হিসেবে কাটোয়ার প্রাধান্ত বেশি । 

এখন ছু'টি মৃত্তি শ্রীথণ্ডে আছে, বড়টি আছে কাটোয়ায়। জীবনের শেষ 
অবস্থায় গৌর-বিষ্প্রিয়ার যুগলমৃতি স্থাপনেরও ইচ্ছা হয়েছিল নরহরির মনে। 
| কথিত আছে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্ত নীলাচল যাত্রার সময় নরহরিকে 

নদীয়ায় শচী-বিষ্ুপ্রিয়ার তত্বাধধানের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। বিষুপ্রিয়ার 
ছুঃখে কাতর হয়ে হয়ত ঠাকুর নরহরি যুগলমৃত্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন! করেন। 
'এই বাসনা নরহরির জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়নি। নরহরির ভ্রাতুষ্ুত্র রঘুনন্দনের 
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বর্ধমান " প্রীথও ২৯৭ 

পুত্র কানাই ঠাকুর পরে এই বিষ্প্রিয়ার মৃত প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং 
শ্রচৈতন্যের মৃতি এবং বিষুপ্রিয়ার মৃত্তি প্রথম শ্রীথণ্েই প্রতিষ্টিত হয়।১ 

ৃ ্রথপ্ডের দক্ষিণে বড় ভাঙা” নামক স্থানে নরহরি সরকার ঠাকুর ভজন 

করতেন। আরও অনেক বৈষ্ণব আচার্য সাধন! করে এইখানে মিদ্ধিলাভ 

করেছেন বলে শোনা যায়। এই বড়ডাঙাতেই রঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর 
মিলন হয়। বড়ডাঙাঁতেই নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব হয়। “ভক্তিরত্বাকর' 

গ্রন্থে বল! হয়েছে £ 

কাতিকে শ্রীণান গদাধর সঙ্গোপনে। 

প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈল! ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

কে বুঝিতে পারে তাঁর অস্তরের বাথ] । 

সে দিবস হৈতে কারে। সনে নাই কথা ॥ 
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা! একাদশী দিনে । 

অকস্মাৎ অদর্শন হৈল৷ এই স্থানে ॥ 

যে বৎসর কাত্তিক মাসে দাস গদাধরের তিরোভাব হয়, সেই বৎসর 

অগ্রহায়ণ মাপের রুষ্ণা একাদশীদিনে নরহরি সরকার ঠাকুরেরও তিরোভাব 

হয়। অগ্রহায়ণ মাসের এই তিথিতে প্রতি বৎসর “বড়ভাঁঙার মহোৎসব হয়। 

ঠাকুর নরহরির প্রথম বাঁধিক উৎসব শ্রীখণ্ড গ্রামের গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। রঘুনন্দন ও শ্রীনিবাসের চেষ্টায় তার দ্বিতীয় বাধষিক উৎসব “বড়- 

ডাঙাতে'ই অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যস্ত এই বড়ডাঙাতেই 

উৎনব হচ্ছে। নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব মহাস্ত, আচার্য, কবি, কীর্তনিয়া, 

বাউল প্রভৃতির সমাবেশ হয়েছিল উৎসবে । “ভক্তিরত্রাকর' গ্রস্থে তাদের স্থদীর্ঘ 

নামের তালিক৷ আছে- প্রতু শ্রীঅদ্বৈতচন্ত্রের পুত্রদ্বয়। কৃষ্ণ মিশ্র গোপাল 
পরমানন্দময়॥ প্রভূ নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র । ভূবন মোহন ধেহো গুণের 

সমূদ্র ॥ 
এখনও শ্রীথগ্ডের বড়ডাঙায় মহোৎসবের সময় নানাস্থান থেকে বৈষব ও 

বাউলর! আসেন এবং কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠান চলতে থাকে । কীর্তন ও বাউল 

গানের স্থরে শ্রীথণ্ড গ্রাম মুখর হয়ে ওঠে। 

১ শ্রীমুণালকান্তি ঘোধ--প্রীনরহরি সরকার ঠাকুর £ প্রীন্রীগৌরাঙ্গমাধূরী পত্রিকা, ভাঙ্র 
১৩৩৬। 



কণ্টকনগর-কাটোয়! 

ছেলেবেলায় “নদের নিমাই” বা "নিমাই সন্গযাস” যাত্রাগাঁন শুনে বিমর্ষ হয়ে 

ঘরে ফেরেননি বাংলাদেশে এমন লোক কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। কে 

“নিমাই? 'সন্্যাসই” বা কেন, এসব কথ! ন! জেনেও বালকের চিত্ত বেদনার হয়ে 

উঠেছে। কেন নিমাই সংসারী হয়েও যৌবনের প্রারস্তে গৃহত্যাগী হলেন তার 
এঁতিহাসিক বা নৈতিক কোন তাৎপর্ই তখন আমাদের কাছে পরিষ্কার ধরা 

পড়েনি। পুত্রকে সন্ধ্যাসধর্মে দীক্ষা দেবার জন্ত নাকি গঙ্গাতীরস্থ এই নগরকে 
নিমাই-জননী “কণ্টকনগর+ বলেছিলেন মনের দুঃখে । সেই কণ্টকনগর থেকে 
কেউ বলেন “কাটোয়।” নাম হয়েছে। কেউ বলেন কীটাদিয়া ব৷ কাটাদীপ 
থেকে “কাটোয়া” নামের উৎপত্তি । নবদীপ অগ্র্বীপের মতন কাটাঘীপ হওয়া 

অসম্ভব নয়। 'ঘ্বীপ' ও “দহ? দিয়ে গঙ্গাতীরে একাধিক গ্রামের নাম আছে। 
এরকম কোন কণ্টকময় ছ্বীপ ষোড়শ শতকের গোড়ায় বিশ্বস্তরকে সন্গ্যাস-দীক্ষা 

দিয়ে 'শ্রীচৈতন্তে* বূপাস্তরিত করে ইতিহাসে ম্মরণীর হয়ে আছে। তারই নাম 
কাটোয়া। 

চৈতন্যপূর্ব যুগের কাটোয়ার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। 
অনুমান কর! যায় শুধু, যদিও প্রমাণ-নিরপেক্ষ অন্থমান ঠিক ইতিহাসপদবাচ্য 

নয়। বখতিয়ার খন অতকিতে নদীয়া আক্রমণ করে লক্ষ্পণসেনকে সিংহাসন- 
চ্যুত করেছিলেন, তখন কোন্ পথ দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি? তখনকার 
কাটোয়৷ ব! কাটাহ্বীপ গ্রাম কি সেই পথের উপর পড়েনি? পঞ্চদশ শতাব্দীর 

মাঝামাঝি কালে বর্ধমানের দক্ষিণ পর্যস্ত যে গৌঁড়েশ্বরের প্রভাব বিস্তৃত 

হয়েছিল, কুলীন গ্রামের ্শ্রীকঞ্চবিজয়'-রচয়িতা মাঁলাধর বন্থুর স্বীকারোক্তি 

থেকেই তা বোঝা যায়। তার আগে মুসলমান যুগের বাকি ছু'শ বছরের 

ইতিহাসের ধারা ষে ভাগীরথীর ধার! ধরেই প্রবাহিত হয়েছে, তাতেও সন্দেহের 
বিশেষ কোন কারণ নেই। উত্তররাঁঢ়ের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে মুসলমান 
আধিপত্য ও মুসলিম সংস্কৃতির চিহু দেখেই তা বোঝা যায়। কাটোয়। 

মুশিদাঁবাদের “ছার” বলে গণ্য হয়েছে পরবর্তীকালে । তার আগেও কাটোয়ার 
ভৌগোলিক গুরুত্ব থাকা আশ্চর্য নয়। সুতরাং মুসলমান আমলের গোড়া 
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থেকেই মনে হয় এই অঞ্চলের অন্তান্ত আরও অনেক গ্রামের মতন কাটোয়াতেও 

মুসলমানদের আধিপতা বাড়ে। আধিপত্য যানে সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাধিকা নস 

অবশ্ত। আধিপত্য অর্থে ইসলামের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে, প্রতিষ্ঠা হতে 

থাকে। ” অর্থাৎ গাজীসাহেবদের জিহাদ চলতে থাকে সোখসাহে। বিশেষ 

করে মঙ্গলকোট ও কালনা যখন কাটোয়া থেকে বেশি দূর নয়, তখন মনে হয় 
ন৷ যে গাজীসাহেবদের প্রভাব থেকে কাটোয়া মুক্ত ছিল। গ্রামের অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের লোক, ছন্নছাড়া বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকর৷ ধর্মীস্তরিত ষে হয়েছিল তাতেও 
কোন সন্দেহ নেই। ধর্মরাজ' ঠাকুর তখন একবার সমাজটাকে বাচাবার 

জন্য প্রাপপণ চেষ্টা করেছিলেন। কাটোয়াতে এখনও ধর্মরাজ, আছেন। 

বৃন্দাবন দাস যাদের “পাষণ্ড” বলেছেন, তারাঁও ষে একেবারে ছিল ন! কাঁটোয়াতে 

তানয়। অর্থাৎ তান্ত্রিক উপাসকের সংখ্যাও কম ছিল না কাটোয়াঁতে। 

আজও কাটোয়ায় শক্তিপূজা মহাসমারোহেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চৈতন্যপৃর্ 
নবদ্ীপের সাংস্কৃতিক পরিবেশ কাটোয়া শ্রীথণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলেও ছিল ধলে মনে 

হয়। মগ্য-মাংস দিয়ে যার! দেব-দেবীর পুজা করে, তাদের বেশ প্রতিপত্তি 
ছিল লোকসমাজে । 

চৈতন্তযুগের গোড়া থেকে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ছুই 
ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতের পর্ব শেষ না হলেও, সমন্বয় যে শুরু হয়েছিল, তা৷ বেশ 

বোঝ! যায়। কাজীর এতিহাঁসিক উক্তি তার অকাট্য প্রমাণ। নগর- 

কীর্তনের দল খন নবদ্বীপের কাজীর বাড়ি চড়াও হল, তখন কাজী ঘরে 
পাঁলিয়ে গেলেন। তারপর কিরে এসে কাজী সাছেব শ্রীচৈতন্তকে বললেন £ 

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা। 
তেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচ। | 

নীলাহ্বর চক্রবর্তা হয় তোমার নানা । 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ 
ভাগিনার ক্রোধ মাম] অবশ সহয়। 

মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ 
(শ্রচৈতন্চরিতাম্ত : আদি ) 

"তেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাচা"_ কাজীর এই উক্তি থেকে বোঝা 

ঘা, ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমীকরণের কাজ তখন 
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অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে । নবদ্বীপে যখন হয়েছিল, তখন কাটোয়াতেও মনে 
হয় একটা সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিবেশ হৃষ্টি হয়েছিল শ্রীচৈতন্তের দীক্ষা- 
কালে। উল্লেখযোগ্য হল, শ্রীচৈতন্ত ইসলামধর্মের আশঙ্ক। ঘতট! প্রকাশ 

করেননি, এমনকি তার চরিতকারর! পর্যস্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুলতা 
প্রকাশ করেছেন ধর্মাচরণের নামে হিন্দধ্মের ব্যভিচার সম্বন্ধে। শ্রীচৈতন্যের 

সন্ন্যাসগ্রহণ প্রসঙ্গে কথাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয় এবং কাটোয়। প্রসঙ্গে 

মেইজন্যই বিষয়টির অবতারণা করতে হল। কেন শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ 

করেছিলেন? 

সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ সঠিক জানা যাঁয় না। চরিতকারদের মধ্যে কৃষ্দাস 
কবিরাজ যা বলেছেন তা থেকে মনে হয়, ধর্মসংস্কারই তার সন্গ্যাস গ্রহণের 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ধর্মের আচারের নামে যে ব্যভিচার চলছিল সমাজে, 

তাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন চৈতন্ত। চৈততন্থচরিতামুতে তার নিজের 

এই উক্তিটি প্রণিধানষোগ্য £ 

যত অধ্যাপক আর তার শিস্কগণ। 

ধর্মী ধর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুরন ॥ 
এই সব মোর নিন্দা! অপরাধ হইতে। 

আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ 
নিত্তারিতে আইলাম আমি হইল বিপরীত। 
এ সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥".* 

মোঁবে নিন্দা করে যে ন। করে নমস্কার । 

এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ 

অতএব অবশ্য আমি সন্গযাস করিব । 

সন্ন্যাসীর বুদ্ধে মোর প্রণত হইব ॥*** 
এ সব পাষণ্তীর তবে হইতে নিস্তার। 

আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার । 

(আদি-_-১৭অ ) 

সার্বভৌম, আগমবাগীশ প্রভৃতি বৈদাস্তিক, তান্ত্রিক ও অন্যান্য আচার্ধর! নবধীপে 
ষে মানমিক পরিবেশ হি করেছিলেন, তাতে বিশ্বস্তরের ভক্তির আলোড়ন 
এবং প্রচারের জন্ত কীর্তনের 'মাধ্যম' অত্যন্ত বেমানান মনে হচ্ছিল। তাদের 
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কাছে ব্যাপারটা! খুব প্রীতিকরও মনে হচ্ছিল না। টোলের পড়ুয়ারা পর্যস্ত 
এই কীর্ভনীয়াদলের নিন্দা করত-_"তথাপি দান্তিক পড়ুয়া নসর নাহি হয়, ধাহ! 
তাহা প্রভুর নিন্দা হাসি গে করয়।” এই বিরোধিতা দূর করার জন্যই 
বিশ্বস্তরঞ্সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন মনস্থ করেন এবং কাঁটোয়াতে কেশবভারতীর 

কাছে এসে দীক্ষা নেন : 

এত বলি ভারতী গোসাঞ্ডি কাটোয়াতে গেলা । 

মহাপ্রতূ তাহা যাই সন্ন্যাস করিল! ॥ 

সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচাধ। 

মুকুন্দ দত্ত এই তিন করিল সর্বকাধ ॥ 

এই আদিলীলার কৈল স্ুত্রগণন। 

বিস্তারি বণিল! ইহা! দাস বৃন্দাবন । 
(আদি, ১৭অ) 

বৃন্দাবন দাস “চৈতন্ভাগবতে” সন্ন্যাস গ্রহণের আরও বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, গঙ্গ! পার হয়ে শ্রীচৈতন্য কণ্টকনগরে এলেন। 

আগে থেকে তিনি ধাদের বলেছিলেন, তারাও এসে একে-একে মিলিত হলেন 

কাটোয়ায়। তাদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস নাম করেছেন অবধৃতচন্দ্র ব| 

নিত্যানন্দের, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও ব্রঙ্জানন্দের । মন্ন্যাস গ্রহণের পর 

কেশবভাঁরতী তাঁর নাম দিলেন শশ্রীরুষ্চৈতন্য” য! থেকে বিশ্বস্তর “চৈতন্য' নামে 
পরিচিত হলেন--“এতেকে তোমার নাম শ্রীরুষ্চৈতন্য । সর্বলোকে তোম৷ 

হইতে যাতে হৈল ধন্য 1” সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাটোয়ায় শ্রীচৈতন্ত মাত্র এক 
রাত্রি বাস করেন | সারা রাত্রি ধরে কাটোয়ায় তিনি কীর্তন করেছিলেন ঃ 

করিয়া সন্ন্যাস বৈকৃ্ঠের অধীশ্বর | 
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টকনগর ॥ 

করিলেন প্রভূ মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ। 

মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন ॥ 
বোল বোল বলি প্রত আরস্ভিলা নৃত্য ৷ 

চতুর্দিকে গাইতে লাগিল সব ভৃত্য |... 
পাক দিয়া দণ্ড কমগ্ুলু দুরে ফেলি । 

সকৃতি ভারতী নাঁচে হরি হরি বলি ॥** 
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পরদিন সকালে উঠে চৈতন্য তার গুরুকে বললেন-_-“অরণ্যে প্রবিষ্ট 

সুগ্ি হইমু সর্বথা। প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র মুগ্িি পাঁউ যথা ॥” গুরু কেশব- 

ভারতীও তার সঙ্গী হতে চাইলেন। তারপর- _“অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা 
প্রস্থ বনে।” ০ 

কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সিংদরজা দিয়ে ঢুকেই বা দিকে শ্রীচৈতন্যের 
মস্তকমুণ্ডনের স্থানটি চিহ্নিত রয়েছে দেখা যায়। তার পাশে ভিতরে রয়েছে 

শ্রকষচৈতন্ত নাম প্রকাশের ও নন্যাস-গ্রহণের স্থান। মধু পরামাণিকের 
সমাধিও আছে সেখানে । ঠিক তারই সংলগ্ন কেশবভারতীর সমাধি বা 
সমাজ । দাস গদাধরের সমাধিও রয়েছে দরজার সামনে । অন্যাস গ্রহণের 

স্থানে মধুর সমাধি ছাঁড়া, চৈতন্যের দীক্ষার আসন ও গুরু-শিস্ের পদচিন্নও 
আছে। দীক্ষাস্থানের কাছে কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সেবাইতদ্দের সমাধি। 

বাড়ির ভিতরে আছে দাস গদাধর প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার 

কল্পিত গৌরান্গমুতি। পাশে পরে নিত্যানন্দের মৃতিও প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছে। 
্্ীখণ্ প্রসঙ্গে বলেছি, যে তিনটি গৌরাঙ্গমৃত্তি নরহরি সরকার ঠাকুর তৈরি 
করিয়েছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মৃতিটি তিনি দান গদাধরকে দিয়ে 
কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠী করেছিলেন। মৃতিটি দেখবার মতন। কাটোয়ার মুতিটি 
শ্রীধণ্ডের মুতিটিরই বধিত এবং ভাবপ্রধান রূপ । 

দাস গদাধর তার প্রিয় শিষ্ত ষছুনন্দন ঠাকুরকেই কাটোয়ার গৌরাঙ্গ-সেবার 
তার দিয়ে যান। এই যছুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাটীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাই 

কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সেবাইত। উল্লেখষোগ্য হল, ভক্তদের ভেট নিয়ে 
গৌরাঙ্গের সেবা চলে, কোন দেবোত্তর সম্পত্তিতে চলে না। গোৌরাঙ্গবাড়ি 

ছাড়িয়ে কিছুদূরে গঙ্গা-অজয়-মঙ্গম। সঙ্গম ছাঁড়িয়ে আরও কিছু দূরে গৌরাঙ্গ- 
ঘাট ছিল, এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে । কাটোয়। থেকে প্রায় এক মাইল 

দূরে, দাইহাটের পথে মাধাইতলা!। পথ চলতে 'ঘোষেশ্বর শিব” এখনও যে 
তার রীতিমত গ্রাতিপত্ি ঘোঁষণ। করছেন তা বেশ বোঝ! যায় । 

ধর্মরাজ আছেন, ঘোষেশ্বর শিব আছেন এবং কালীও আছেন কাটোয়ায়। 

প্রীচৈতন্ত যাদের উদ্ধার করার জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এসেছিলেন কাটোয়ায়, 

সেই 'পাঁষগুদের" প্রতাপ তখনকার কাটোয়] গ্রামেও অল্প ছিল না । সন্যাস- 

গ্রহণকালে তিনি ম্বাত্র একরাত্রি বাম করেছিলেন কাটোয়ায় এবং সেই রাত্রি 
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কীর্তন-গান ও নৃত্য করেই কাটিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গবাড়ির প্রাঙ্গণে ঈাড়িয়ে 
মনে হচ্ছিল__“চব্বিশ বংসর শেষ সেই মাঘ মাস। তার শুরুপক্ষে গ্রতৃ করিল 

সন্ন্যাস”_অধাৎ ১৫১০ সালের মাঘমাঁসের (জানুয়ারী ) শুরুপক্ষের সেই রাত্রিটি 

কেখনগ্জাবে কেটেছিল তার ? আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগেকার 

একরাতের কথা মনে পড়ছিল আধাঢ়ের এক দ্ধিপ্রহরে | তখনও রাঢদেশে 
শ্রচৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্ববধর্মের প্রচারকার্য আরম্ভ হয়নি। সন্গ্যাসের পর পায়ে 
হেটে বুন্দীবন যাত্রার পথে তিনি যে তিনদিন রাঁঢদেশ ভ্রমণ করেছিলেন-_ 

“সন্যাম করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন, রাঢদেশে তিনদিন করিল ভ্রমণ” 
__তখনই বা পথে ভিন্নধর্মীরা কিরকম ব্যবহার করেছিল, জানতে ইচ্ছা হয়। 

নবহ্ীপের অধ্যাপক ও পড়ুয়ারাই যদি তার সঞ্গে দুর্যবহার করে থাকেন-_ 

“প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হল নাশ, স্থপঠিত বিষ্যা কারো না! হয় প্রকাশ”__ 
তাহলে কাটোয়া ও তার পার্শববর্তাঁ অঞ্চলের তদানীস্তন অশিক্ষিত 'ভিন্নধর্মাচারী 
( বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, ধর্ম চণ্ডী ইত্যাদির উপাসক ) জনসাধারণ খুব যে মাঞ্জিত 
ব্যবহার করেছিল তা মনে হয় না। কাটোয়া-দাইহাটের পথে “ঘোষেশ্বর শিব 

ছাঁড়াও পাতাইহাটে পাতাইচণ্ডী, একাইহাটে একাইচপ্ডী ইত্যাদির এবং 
আশপাশের গ্রামে ধর্মরাজের এখনও যে প্রতিপত্তি আছে তা দেখলে বৃন্দাবন 
দাসের সামান্িক চিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে ঃ 

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে । 

বামাচারী সন্ন্যাসী মগ্পান করে। 

দেবতা জানেন সভে চণ্ডী বিষহরি। 

তাও যে পূজেন সেহো মহাদন্ত করি ॥ 

ধনবংশ বাঢ়ক করিয়৷ কাম্য মনে। 
মগ্যমাংস দানব পৃজয়ে কোন জনে ॥ 

এই যখন রাটদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, শ্রীচৈতন্ত তখন 

কাটোয়ায় সন্ন্যাপ নিয়ে নতুন ধর্মপ্রবর্তনের জন্ত গৃহত্যাগী হন। “বিফুততিশৃন্য 
হইল সকল সংসার” ঘখন, তখন তিনি ভক্তির বন্যায় ব্যভিচারের আবর্জনা 

ভাগিয়ে দেবার সন্কল্প গ্রহণ করেন। সেই সন্নাস ও সঙ্বল্প-গ্রহণের এতিহাপিক 

স্থান কাটোয়া, কেবল তীর্থস্থান নয়। কাটোয়৷ তাই শুধু বৈষ্ণবভীর্থ নয়, 
বাঙালীর সংস্কৃতি-তীর্ঘও। 
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মনে হয় যোড়শ শতাব্দীতে হুসেন শাহের আমল থেকেই কাটোয় শ্রীণ্ড 
নৈহাটি ঝামটপুর অঞ্চল উত্তররাঢ়ের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ 

বৈগ্ঠ কায়স্থরা নবাবের দরবারে আধিপত্য বিস্তার করে দেশীয় সমাজেও প্রতিষ্ঠা 
ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এই নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরাতির 
ফলে তারা অনেকেই চৈতন্ত-প্রবন্তিত টৰঞ্ণব সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক 

হন। এ'রা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার বণিক- 
সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল খুব বেশি। বর্ধমান হুগলী প্রভৃতি জেলার গ্রামে 

গ্রামে ঘুরলে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই উপেক্ষিত 
অধ্যায়ের অজন্্ নিদর্শন দেখতে পাঁওয়! যাঁয়। কাটোৌয়াতেও তাঁর অভাব 
নেই। গন্ধবণিক স্বর্ণবণিক প্রভৃতিদের বিপুল এই্বর্ষের প্রতীকস্বরূপ বড় বড় 
ইমারত ও অট্রালিকা আজও কাটোয়ায় বিরাজ করছে । বণিকরাঁও বৈষ্ণব- 
ধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

বণিকর্দের বৈষ্ণবধর্মের পৌঁধকতার কথা নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের কাহিনী 

থেকেই জানা যায়। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে নিত্যানন্দ বণিকদের ঘরে ঘরে 

কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন। বৃন্দাবন দান তার সুন্দর বর্ণন। দিয়েছেন । 

উত্তররাঢ়ের কাটোয়ার বণিকরা যে ভিন্নধর্ম আচরণ করতেন তা ভাববার 

কোন কারণ নেই। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রচাঁরে 

বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর পর প্রায় 
ছু'শ বছর কাটোয়া অঞ্চলের কোন উল্লেখযোগ্য এঁতিহাসিক ভূমিকার কথা 

জানা যায় না। এই সময় এখানকার প্রতিপত্ভিশালী ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও 

বণিকদের নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্ষের প্রচারকার্ধ চলতে থাকে বলে মনে হয়। মধ্যে 

মধ্যে অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাদের সংঘাতও হত বলে অনুমান করা যায়। 

বৈষ্বধর্মের পেট্রনর্দের আধিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিই হয়ত সাধারণ 

লোকের মনে সন্দেহের ইন্ধন যোগাত বেশি এবং প্রচলিত শৈব তান্ত্রিক প্রভৃতি 

লোঁকধর্মের সঙ্গে তার সংঘাতের অন্যতম কারণও সেট। হওয়া অসম্ভব নয়। 

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রায় ছু'শ বছর পরে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, 

ইতিহাঁসের রঙ্গমঞ্চে কাটোয়াকে আর-এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা 

বায়। এবারে শ্রীচৈতন্ত নন, মারাঠা বীর ভাস্কর পণ্ডিত, শঠচূড়ামণি ক্লাইভ ও 
তার সাঙ্গপাঙ্গর৷ কাটোয়ার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন একে-একে। শ্রীচৈতন্তের 
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মতন তাঁরা কেউ নতুন মানবতার ধর্মপ্রচারের জন্ত আসেননি । ইতিহাসের 
এক করুণ যুগসদ্ধিক্ষণে তারা এসেছিলেন, সোনার বাংলার “মগের মুল্ুকে' 
লুটতরাজ করতে, গোলামির মাহাত্ম্য জাহির করতে । কাটোয়া এই নিলজ্জ 

নীতিরষ্পবিরুদ্ধে লড়াই করেছে, এই গোঁলামির উদ্ধত অভিযান প্রতিরোধ 

করেছে প্রাণপণে, অবশেষে হার মেনেছে অসভ্য অস্ত্রবল ও কৃটবুদ্ধির কাছে। 
বাংলার সৌভাগ্য-নুর্য অন্ত গেছে ভাগীরথীর পশ্চিমে কাটোয়ায়, তাঁরপর পুবে 
পলাশীর মাঠে সন্ধ্যার কালে অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোঁড়াতে বাংলার বিধাতা হয়ে ওঠেন মুশিদকুলী খা । 

“মুধিদাবাদ”* খন তারই নামে নতুন রাজধানী হয়ে ওঠে, তখন কাটোয়ার 
ভৌগোলিক ও রাক্তনৈতিক গুরুত্ব তার দূরদৃষ্টিতে সহজেই ধর] পড়ে। এই 

সময়, সম্রাট ফররোখ-শায়র যখন দিলীর সিংহাসনে বসেছেন তখন, ১৭১৩ 

সালে, সৈয়দ শাহ আলম খা নামে জহান্বার-শাহ বাদশাহের জনৈক উজীর 
দিল্লীতে বান কর! নিরাপদ নয় মনে করে, নানাদেশ ঘুরে ঘুরে শেষে ৰাটোয়ায় 
আসেন। বাকি জীবন ধর্মসাধনা! করে কাটাবেন মনস্থ করে, তিনি কাটোয়ার 

একদিকে বনজঙ্গল সাফ. করে বসতবাড়ি ও একটি মসজিদ তৈরি করেন। 

মসজিদের বায়নির্বাহের জন্য তিনি সম্রাটের কাছ থেকে প্রায় ১৭,০০০. টাকা 

মুনাফার নিষকর সম্পত্তি পান। শাহ আলম খা নিজে বীর যোদ্ধ! ছিলেন এবং 

শোনা যায় ২৫০ জন জোয়ান মদ সঙ্গে করে কাটোয়া এসেছিলেন। তিনি ষে 

বর্মট পরতেন সেটা নাকি সাড়ে তিন মণ লোহা দিয়ে তৈরি ছিল। তারই 
এক বংশধর সফি ওর রহমান সেটি কাটোয়ার এক কর্মকারের কাছে বিক্রী করে 

দেন এবং কর্মকার তাই দিয়ে ছুরি কাঁচি দা কুদুল তৈরি করে বেচে ফেলে 

নিশ্চিন্ত হন। কাটোয়ায় শাহ আলম খার তৈরি এই মসজিদটি আছে । 

তাছাড়া ত্বার নিজের ও তার বংশধরদের সমাধিও আছে। তারই বাস্ভিটেয় 

তার বর্তমান বংশধর ও মুতঅল্ি সৈয়দ মোহম্মদ খোদা হাফিজ নতুন বাড়ি ও 

কুন্দর ফুলবাগান তৈরি করেছেন। শাহ আলমের তৈরি পুরনো! সিংদরজাটি 

এখনও আছে এবং ভাঁর মসঙ্জিদ ও গৃহের চারিদিকে গড়খাইয়ের অণ্তিত্ব আজও 

পরিষ্কার দেখা যায়।১ শাহ আলম খা তার সাধনার স্থান থেকে গজ পধস্ত 

১১৯১৭ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জরনণালে, ১৩ খণ্ড, ৩নং_শাহ আলম থার 
মলজিদ সম্বন্ধে আলোচন! কম! হয়েছে । 

০ 
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একট স্থড়ঙ্গ তৈরি করেছিলেন শোন! যাঁয়। গঙ্গার তীরে শানবাধানো ঘাটও 

তিনি করে দিয়েছিলেন ক্লানাীদের জন্য । 

শাহ আলম খার নিভৃতে ধর্মলাধনার এই ইতিবৃতটি ইপ্টারল্য্ডের মতন। 

শ্রচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে শাহ আলম খাও যে বৈরাগ্য-দাঁধনার প্রেরণা 

পেয়েছিলেন, কাটোয়ার ইতিহাসে তা বেমানান মনে হয় না। বরং তার 

মধ্যে বরের একটা হন্দর সঙ্গতিই দেখা যায়। কিন্তু সমন্ত সাধনার নিলিপ্ত 

পরিবেশ বগদের রনছুংকারে কেঁপে উঠল কাটোয়ায় এবং ইংরেজরা তার পরে 

দীর্ঘস্থায়ী বিভীধিকার পর্দা উন্মোচন করলেন। বৈষ্ণবতীর্৫থ কাটোয়য় খোঁল- 

করতালের ধ্বনি কিছুকালের জন্য যে শ্তন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। ১৭৪২ সালে বগাঁদের অভিযান আরম্ভ হল বাংলাদেশে, আর বাংলার 

যত দুরন্ত ছেলেদের ভয় দেখিয়ে বিব্রত মায়ের! ঘুম পাড়িয়ে ফেললেন । নবাব 
আলিবর্দি খা আরামবাগের “মুবারক মঞ্জিল থেকে খবর পেয়ে ছুটে এলেন 

লোকলম্কর নিয়ে, কিন্ত বর্ধমান শহরে ঘেরাও হয়ে রইলেন। বর্ধমান থেকে 
কাটোয়া আসার পথে নিগনে বগাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। ১৭৪২ সালের ২৬শে 
এপ্রিল আলিবন্দি খা কাটোয়া পৌছলেন। প্রত্যক্ষদর্শী কবি গঙ্গারাম তার 

'মহার ষ্র-পুরাণে লিখেছেন £ 

ঘেরাঁও হইতে নবাব আইল কাটঞ্াঁতে। 
শুনিয়! ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে ॥ 

ছি ছি ছি হাএ হাঁএ গেল পলাইয়!। 

এতদিন বৃথা আপিয়া হিল।ম থেরিয়া ॥ 

১৭৪২ সালের জুন মান থেকে কাটোয়ায় বগীর1 খাটি গেড়ে বসে। মীর 
হুবিব তাদের পরামর্শদাতা ও এজেণ্টের কাজ করেন। এই সময় ভাগীরথীর 
পশ্চিম তীরবর্তা অঞ্চল মারাঠা দস্থাদের অতাণগারে সম্বন্ত হয়ে €ঠে। নবাবী 

শাপন কিছুদিনের জন্য লোপ পেয়ে যায়, বগণর শালন চলতে থাকে । সলিমুঙ্কাহ 
তাঁর 'তারিখ-ই-বঙ্গ।ল" গ্রন্থে বলেছেন যে, এই সময় গঙ্গার পশ্চিমতীর থেকে 

অনেক বনেদী পরিবার ও গণামান্ত লোক সব পালিয়ে গঙ্গার পূর্বতীরে 
বসবাদের জন্য চলে আসেন। সলিমুদ্ভীহের কথা মিথ্যা নয়। 'মহারাষ্পুরাণ' 

বচগ্িতা প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গারামের বিবরণের মধ্যেও এই ভিটেমাটি ছেড়ে 

পলায়নের দৃশ্য ভয়াবহভাবে ফুটে উঠেছে । যেমন ; 



বর্ধমান - কণ্টকনগর-কাটোয়। ৩৭৭ 

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল । 
জত গ্রামের লোক সব পলাইল ॥ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইযা। 

সোনার বাইন! পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া ॥ 

গদ্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়। জত। 

তাম! শিতল লইয়া কাঁদারি পলাএ কত |. 
সঙ্ক বণিক পলাএ কর] লইয়া! যত। 

চতুর্দিকে লোৌক পন্লাএ কি বলিব কত॥ 

কাএন্ত বৈচ্য যত গ্রামে ছিল। 

বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল ॥... 
গোশাঞ্জি মোলাস্ত জত চোপালাএ চড়িয়া। 

বোচকা বুচকি লয় জয় বাহুকে করিয়া ॥ *" 
সেক সৈয়দ মৌগল পাঠান জত গ্রামে ছিল। 

বরগির নাম হুইনা সব পলাইল ॥ 

পতুগীজ দক্থ্য বণিক ও গোলাম ব্যবসায়ীরা, ইংরেজ কুঠিয়ালরা, ডাচ ও 
ফরাপী বশিকর। পশ্চিমবংল।র গ্রাম্যসমাজকে যখন ভাঙতে আরম্ভ করে, 

সেই সময় মারাঠা দন্থ্যরা নির্মমভাবে লুঠতরাজ করে সেই নিশ্চিন্ত সমাজ- 
জীবনকে ছত্রতঙ্গ করে দেয়। কৃপমগ্ড,ক শাষ্টিপ্রিয়্ গ্রামবানীদের তারা 
নিষ্ঠর অস্মবলে যাষ।বর উদ্বাপ্ত দলে পরিণত করে। বিশেষ করে ভাগীরথীর 
পশ্চিম তীরের গ্রামগুলিকে একেবারে তছনছ করে দেয়। গঙ্জারামের বিবরণ 

থেকে পরিদ্ষার বোবা যায়, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তা গ্রামগুলি থেকে 
অনেক ব্রাক্ষণ পণ্ডিত-পরিবার পু'বিপত্র নিয়ে পালিয়ে যান, কায়স্থ বৈদ্য ও 

বশিকরাও তাদের পদাঞ্ক অন্ুমরণ করেন। বাংলার সামাঞ্জিক ইতিহাসে 

পশ্চিমবাংলার গ্রাম্যলমার্গের এই ভাঙন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম থেকে 
পুবে ধারা পালিরে আসেন, তাদের মধ্যে অনেকেই তখনকার নতুন কলকাতা 
শহরে এসে বপবাম করতে আরম্ভ করেন। তারাই গ্রাম্যসমাজের মতন 

সমাজ গড়ে তোছ্েন কলকাতায়। বাঁসারিপাড়া, শাখারিপাড়া, যোগীপাড়া, 

বামুনবন্তি ইত্যার্ণি তখন থেকেই দান! বাধতে আরম্ভ করে কলকাতা! শহরে । 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাসমাজের ভাঙনের সঙ্গে কলকাতা! শহরের নতুন সমাজের 
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গড়নের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ । তার জন্য ম্যালেরিয়া বা কালাঁজর যতটা 
দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী পতুর্গীজ ডাঁচ ইংরেজ ফরাসী বণিকদের 
শোষণ এবং মারাঠী ব্গীদের নিঠুর লুন 

১৭৪২ সালের মেপ্টম্বর মানে (আঙ্বিন )ভাস্কর পণ্ডিত কাঁটোয়ায় দুর্মীপূজা 
করেছিলেন মহাঁসমারোহে। স্থানীয় জমিদার ও গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে 

ভেট আদায় করে তিনি পুজার সামগ্রী সংগ্রহ করেন। গঙ্গারাম তারও 
বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে £ 

ভাস্কর করিবে পূজ! বলি দিবার তরে। 
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে ॥ 

এই মতে করে ভাক্কর পূজা আরম্ভন। 

এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন ॥ 

পৃূজ! হচ্ছিল ধূমধাম করে। এমন সময় মহাঁনবমীর দিন সকালে ( ২৭শ্র 
সেপ্টেম্বর, ১৭৪২) রাতারাতি গঙ্গা পার হয়ে নবাব আলিবর্দি খা বগাদের 

আক্রমণ করেন। নবাবের বিপুল সেনাবাহিনীর চমতকার বর্ণনা দিয়েছেন 

কবি গঙ্জারাম £ 
একে একে জমাদীর লাগিল সাজিতে । 

ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে | 

মুস্তাফা খা সমসের খা ছুই জমাদার । 

জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার ॥ 

যেই মাত্র নবাঁব শাহেব তারকপুর আঁইল। 

ফৌজের ধমক দেইখ! বরগি পিছাঁইল ॥ 

তবে বরগি পিঠ দিয়! শীঘ্র চইল| জাএ। 
নবাব সাঁহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাঁএ ॥ 

নবাবের পৈন্ঠ কাটোয়। থেকে কটক পর্যস্ত ধাওয়া করে বগীদের চিন্কা ইদ 

পার করে দিয়ে আসে । আলিবদ্দি খা বাংলার মুখরক্ষা করেন । 
মাত্র পনের বছর পরের কথা। ১৭৫৭ সাল। ১৭৪২ সালের জুন মাসে 

বগর্রা কাটোয়ায় খাটি গেড়ে বসেছিল। ১৭৫৭ সালের ঠিক এ জুন মাসেই 
( ১৯শে জুন) মেজর কুটে কাটোয়৷ হুর্গ দখল করেন ক্লাইভের নির্দেশে । 
অজয় ও ভাগীরঘীর সঙ্গমস্থলে শীকাই গ্রামে এই দুর্গের মাটির ধ্বংসম্তপ 
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দেখিয়ে স্থানীয় অধিবাঁপীরা সেই কথা আজও ন্বরণ করেন। আসল স্থান 

গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে মনে হয়। সেই রাতেই ক্লাইভ 
সসৈন্ে পাটুলি থেকে কাটোয়া আদেন। ২১শে জুনের এক বৈঠকে তিনি 
কাটোম্ধীতে অবস্থান করা ঠিক করেন। কিন্তু বৈঠকের ঘণ্টাধানেকের মধ্যে 

ক্লাইভ তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। ২২শে জুন কাটোয়৷ থেকে ইংরেজ সৈন্য 

গঙ্গা পার হয়ে অভিযান আরম্ভ করে। মাঝরাতে পলাখ'তে নবাব সৈন্যের 

সংস্পর্শে আমে। ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার (১৭৫৭) পলাশীর যুদ্ধে বাংলার, 

তথ! ভারতের ভাগ্য প্রায় ছুই শতান্বীর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আচাধ 
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তাঁরপর বাংলার তথা ভারতের ইতিহাম আবার নতুন করে আরম্ভ হুল। 
তাই বলেছিলাম, বাংলার সূর্য অস্ত গিয়েছিল কাঁটো য়, আর পলাশীতে 

বাত্রির কালে অন্ধকার তাকে গ্রাম করে দেলেছিল। 



বরাকরের দেউল 

বরাকর নদী মাঁনভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে সীমারেখা টেনে 

পশ্চিমবঙ্গে । নদীর বামতীরে বহুদূর থেকে বরাকরের দেউল গুলি দেখা যায়। 

বাংলাদেশে উড়িপ্তার রেখ-মন্দিরের নিদর্শন ঘা! পাওয়া গেছে তার মধ্যে 
বরাকনের এই মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখষোগ্য । পাথরের তৈরি মন্দির বলে 

আজও প্রত্যেকটি মন্দির প্রায় অবিকৃত রয়েছে । মনে হয় যেন মন্দিরগুলি 

পশ্চিমবঙ্গের সীমানান্তস্ত। মন্দিরের শিখরের ক্রমহস্মায়মান শুগ্ডাকার গড়ন 
অনেকট। বেগুনের মতন দেখতে বলে বরাকরের দেউলের স্থানীয় নাম হল 
€বেগুনিয়! মন্দির । 

অনেকর্দিন আগেই বরাকরের মন্দিরগুলি প্রত্বতত্ববিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। প্রায় আশী-বিরাশী বহর আগে বেগলার সাহেব বরাঁকরের মন্দির 

সম্বন্ধে প্রথমে লেখেন এবং তার বিবরণ ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্বতত্ব বিভাগের 

রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। বেগলারের পর ডক্টর ব্লক বরাঁকরের মন্দির সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন ১৯০২-১০৩ সালের বাংসরিক রিপো্ে (বাংল! বিভাগ )। 

১৯২২-২৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে শ্রদীক্ষিত মন্দিরের শিলালিপি ও মন্দির 

সম্বন্ধে আবার আলোচনা করেন। তারপর শ্রীসরসীকুমার সরম্বতী বরাকরের 

মন্দিরের সঙ্গে উড়িস্ার প্রাচীন রেখ-মন্দিরের তুলনা করে আলোচনা করেন 
এবং বরাকরের মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিধাঁরণের চেষ্টা করেন।১ ভারতীয় মন্দির, 

বিশেষ করে রেখ-মন্দির সম্বন্ধে এ্রাীনিঞলকুমার বস্থ দীর্ঘকাল ধরে অনুসন্ধান 
করছেন এবং বরাকরের দেউল সম্বন্ধে তিনিও নানািক থেকে বিস্তৃত আলোচন! 

করেছেন। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের এত বিস্তৃত আলোচনার পর আবার নতুন 
করে আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তেমন ওয়োজন নেই। তবু 

এখানে আলোচনা কর! হচ্ছে তার প্রথম কারণ, এই আলোচনা প্রধানত 

সাধারণের জন্ত, পণ্ডিতদের জন্ত নত । দ্িতীয় কারণ, ভারতীয় মন্দির সম্বন্ধে 

ঘে সব আলোচনা! আজ পর্যস্ত হয়েছে, তা এতিহাসিক ও আর্টিনিক। তার 
মূলা আছে যথেষ্ট । কিন্তু তা সত্বেও অহ্সন্ধানীর মনে ভারতীয় মন্দিরের 

১ ইত্য়ান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির জানল, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্য।। 



বরাকরের দেউল ৩১১ 

বিশেষ বিশেষ গড়ন সম্বন্ধে অনেক মৌলিক প্রশ্ন জাগে, যার কোন উত্তর 
মন্দিরের গতাহুগতিক আকাডেমিক আলোচনা থেকে পাওয়া যায় না। এই 

ধরনের একটি মূল প্রশ্ন হল- দীর্ঘকাল ভারতীয় ইঠিহাসে কোন দেবালয় ছিল 

না, ধীষ্টিলে ও মন্দির বলতে যা বোঝ।য় তার মতন নয়। মহাভারতে স্থ'পত্য- 

বিদ্যার কথ! অনেক আছে, বড় বড় প্রাস'দ অট্টালিকা নিধানের বিস্তারিত 

বিবরণ ও আছে, কিন্তু উদ্লেখযেগ্য হল কোন দেবালয় বা মপ্দির নির্মানের 
কোন বিবরণ নেই । দেবতাদের আশ্রয়-প্রসঙ্গে যে সব কথ! আছে মহাভারতে 

তার মধ্যে প্রধান হল--'দেবায়তন', “দেবগৃহ', 'দেবাগার'। এর কোনটাই 

আধুনিক মন্দির অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। হপ্কিন্স পরিধান্নভাবে আলোচনা 

করে তা প্রমাণ করেছেন £ 
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তা হলে মন্দির নির্মাণ শুরু হল কলে থেকে? এমন্দির' কথার মূল অর্থ 

কি? প্রেরণার উৎস কোথায়? খিখরের এমন বিচিত্র বিকাশ হল কেন, 

শিখর এল কোথা থেকে? কেনই বা মেট। রেখারূপে পূর্বভারতের উড়িগ্ায় 

ও পশ্চিমবঙ্গে এমন উৎকর্ষ লাভ করল? এরকম অদ্ুনক মৌলিক প্রশ্নের 

কোন উত্তন পাওয়া যায় না, মন্দির সম্বদ্ধে বড় বড হই পড়ে৪। তাঁর কারণ 

এখানে প্রত্বতত্ব ছাড়াও, সমাছবিজ্ঞান এসে পড়ে। মন্দিরেব সঙ্গে সমাজ, 

দেবতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা! অন্তসন্ধান করতে হয়। গহীরভাবে 

ভাবতে হয়, কেন এই ভারতবর্ষে যখন বিরাট বিরাট “নৃপাগার' বা রাজপ্রাস।দ 

তৈরি হয়েছে, তখন “দেবাগাঁব” নগণ্য ছিল? এত জটিল কথাব দরকার নেই। 

মন্দির সন্বদ্ধে এত আলোচনা হগ্রেছে কিন্তু 'মন্দির' কথাটার উৎপত্তি হল কোথ! 

থেকে? অনেককে জিজ্ঞাসা করেও কোন সন্কোনজনক জবাব পাইনি । 

অনেকে বলেন, শিখর ও রেখ-মন্দিরের বিকাশ হয়েছে বাশের তৈরি কোন 

মডেল থেকে । হুতে পারে, হয়৷ আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার চেয়েও আরও 

গুরুত্বপূর্ণ মডেল অন্যত্র আছে বলে মনে হয়। ভারতের শ্মশানভূমিতে তার 

সন্ধান পাওয়৷ যায়। শ্মশানর মৃত্তিকান্তপ ও বৌদ্ধন্তপ যদি ক্রমে দীর্ঘাকার 

হয়ে বাড়তে থাকে, তাহলে কি ধ্লাড়ায়? বৌদ্ধবুগের আগেও ভারতের 



৩১২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

আদিবাসীদের শ্বশানে ( মেগালিথিক সমাধিস্তস্ত ) তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া 
যায়। সবচেয়ে বড় কথা হল, শ্বশানের এই সব সমাধিত্ত,প ও স্তম্ভ পূজা করা 
হয়। দেবতা শ্রশানেই থাকেন বেশি, ঘর ও গ্রামের চেয়ে । অর্থাৎ গৃহদেবতা 

ও গ্রামাদেবতা ছাড়।ও শ্মশানদেবতা যথেষ্ট আছেন। তাদের আর্গীরি বা 

আয়তন থেকে মন্দির নিষাণের প্রেরণা আসা আশ্চর্য নয়, বরং শ্বাভাবিক। 

তাই মনে হয়, শ্ত.পের ক্রমবিকাশ চরমে পৌছেচে ভারতবর্ষের রেখ-মন্দিরে, 

আর তার ছত্রটির ক্রমবিস্তার হয়েছে বর্ম! থেকে চীনের মন্দিরে । ফাগুন, 

ম্যাকৃডোনেল, সিম্পসন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এ-সম্বন্ধে অনেক আগেই আভাস দিয়ে 

গেছেন এবং শিখরের উৎপত্তি নিয়ে আলোচন1 করেছেন। কুমারস্বামীও তার 

একাধিক গ্রন্থে মশিরের গড়নের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রস্তাব সশ্রদ্ধতাবে 

বিবেচনার যোগা বলে মন্তব্য করেছেন। এই দিকৃ্পালদের আভাস-ইপ্িত 

থেকে সামান্ত যেটুকু পুঁথিগত অনুসন্ধান আমি করেছি তাতে মনে হয়, 

প্রাগৈতিহা'দিক যুগের ( মেগালিখিক ) শ্মশানের সমাধি-মন্দির, মৃত্তিকাস্ত,প 
ও বৌদ্ধন্তপের বিচিত্র বিকাশের ধারা অস্থসরণ করলে হয়ত ভারতীয় মন্দিরের 
শিখর ও রেখ-মন্দিরের গড়নের অর্থ ও তাৎপর্য খু'জে পাওয়া যেতে পারে। 

আপাতত এই আকাডেমিক প্রশ্ন বাদ দিয়ে বরাকরের দেউল সম্বন্ধে 

আলোচনা করা যাঁক। বরাকর দেউলের স্থানীয় “বেগুনিয়া মন্দির নামটি 

সত্যই সুন্দর । শিল্পশান্্রকাঁররা মন্দিরের গড়ন-প্রসঙ্গে শুকনাস” ( শুকপাখির 

নাক বা চঞ্চুর মতন বাঁকানে! ), 'গজপৃষ্ঠ* (হাতির পিঠ থেকে পিছনের মতন 
আপসাইডাল ) ইত্যাধির কথা বলেছেন। তা যদি বলা যায় তাহলে রেখ- 

মন্দিরের 'টেপারি-? শিখরকে “বেগুনিয়া” বা বেগুনের মতন বলা যাবেনা কেন? 

চারটি মন্দির আছে বরাঁকরে এক জায়গায় । তার মধ্যে চতুর্থ মন্দিরটি ( পথ 

দিয়ে ঢুকতে একেবারে শেষের যেটি), সরসীবাবুর মতে, সবচেয়ে প্রাচীন । 
রথ-বিন্তা, খিখরের পগ ইত্যাদি দেখে তিনি মনে করেন, উড়িষ্যার প্রাচীনতম 

রেখ-মন্দিরের ( ভূবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দির ) সঙ্গে এই মন্দিরটির গড়নের 

সানৃশ্ট আছে। স্থতরাং এই চতুর্থ মন্দিরটিকে তিনি অষ্টম-নবম শতাব্দীর 
বলে মনে করেন। তা যদি হয়, তাহলে এই মন্দিরটিকে পশ্চিমবঙ্গের 

রেখ-দ্েউলের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলতে হয়। ন্ন্বরবনের জটার 

দেউল, বধমানের ইছাই ঘোষের দেউল, বীকুড়া-বিষুণপুরের দুর্গের ভিতরের 
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ছু*টি রেখ-দেউল ( সাধারণত কেউ উল্লেখ করেন ন1 ) ছাড়াও বাকুড়া ও বর্ধমানে 
আরও কয়েকটি রেখ-দেউল দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আগে। 

এগুলির মধ্যে (সরসীবাবুর অনুমান সত্য হলে )বরাঁকরের চতুর্থ রেখ-দেউলটিকেই 
বাংলািশের সবচেয়ে প্রাচীন রেখ-মন্দিরের নিদর্শন বলতে হয়। সম্প্রতি 

শ্রীনির্মলকুমার বস্থ বরাকর মন্দিরের কোন বিশেষ অঙ্গের গড়নের মধ্যে একটি 

বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন । বরাকর মন্দিরের উপরে যে আমলক আছে তার 
খাঁজগুলি “কন্ভেক্স” নয়, “কনকেভ+ | উড়িস্তার রেখ-মন্দিরের আমলকের খাজ 

“কনভেক্স বা বহিঃবতু'লাকার, বরাকর মন্দিরের আমলকের খাজ অস্তঃবর্তু- 
লাকার বা কন্কেভ। স্তরাং বরাকর মন্দিরের একটি অন্যতম অঙ্গের গড়ন 

উড়িষ্ার মতন নয় দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মন্দিরের মতন। 
হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত থেকে আমলকের বিশেষ গড়ন প্রক্ষিপ্ত হয়ে 

বরাকরে এল কেন এবং কি করে? আর এক নতুন সমস্তার সৃষ্টি হল 
বরাকরের মন্দির প্রসঙ্গে । 

বরাকরের একটি মন্দির থেকে শিলালিপিও পা€য়া গেছে । ১৯২২-২৩ 

সালের প্রত্রতর বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে শ্রী দীক্ষিত এই শিলালিপি সম্বন্ধে 

আলোচনা করেছেন। ১৯৩৬ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জানালে (২য় খণ্ড) 

শ্রী চক্রবর্তী লিপিতত্বের দিক থেকে বরাকরের শিলালিপি সম্বন্ধে মূল্যবান 
আলোচন1 করেছেন। "টি শিলালিপির মণ 'গ্রথমটিতে বলা হয়েছে যে, 

১৩৮২ শকাব্দ ফাক্গুন মানের শুব্ুপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, বুধবার, রাজা 

হরিশ্চন্দ্রের প্রিয়তমা ভাষা হরিপ্রিয়া দেবতা শিবের উদ্দেশে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। দ্বিতীয় শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, ১৪৬৮ শকাবে নন্দ নাষে 

একজন সংব্রাঙ্ষণ ও তার স্ত্রী মন্দিরটিকে সংস্কার করে দেন। ১৩৮২ শকাব্ড 

বা ১৪৬২ সাল, এবং ১৪৬৮ শকাব্দ বা ১৫৪৬ সাল, এই দুটি তারিখ শিলালিপি 

থেকে পাওয়া যায়। শিলালিপি থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, পঞ্চদশ 

শতাব্দীতে হবিশ্চন্দ্র নামে কোন এক রাজা ছিলেন, এবং হরিপ্রিয়৷ নামে তার 
রানী ছিলেন। তারা শিবের উপাসক ছিলেন, একথা ও জানা যায়। লিপিতত্বের 

দিক থেকে বরাকরের শিলালিপির এতিহাসিক 'ররুত্বের কথা শ্রী চক্রবর্তী উল্লেখ 

করেছেন। বরাকর লিপির ছাদ (প্রথম শিলালিপি ) আর বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদে রক্ষিত বড়ু চত্তী্ঘসের '্রীরুষ্ণকীর্তন' পির লিপির ছাদ একই 
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ধরনের, দুয়ের মধ্যে অদ্ভুত সানৃশ্ঠ দেখ! যায়। বরাকরের দ্বিতীয় শিলা- 

লিপির ছাদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পু'থিশালায় রক্ষিত রঘুনন্দনের বর্ম 
পূজাবিধি'র লিপির ছাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। পু'খির প্রাচীনত্ব ৮৮৮ এই 
ছাঁন থেকে বিচাণ করা যেতে পারে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ! হরিশ্চন্দ্র কে? বর্ধমানের গোপভূম অঞ্চলে 

হবিশ্চ্্র নামে কি কোন রাজা ছিলেন? সঠিক বলা! যায় না, যদিও কেউ কেউ 

সে রকম আভান দিয়েছেন। থাকলেও তিনি ষে পক্দশ শতাববীতে রাজত্ব 

করতেন, তা৷ পরিষ্কার শোঝ। যায়। আরও বোঝা যায়, তিনি শৈব ছিলেন। 

গোপত্তমের রাজবংশের বিভিন্ন শাখায় শৈব উপাসনার বিশেষ প্রাধান্ত দেখা 

যায়। গোপভ্ম অঞ্চলে শিব ও শক্তির আধিপত্যও সবচেয়ে বেশি মনে হয়। 

একথা আগে একাধিকবার উল্লেখ করেছি । বরাকর কি তাহলে শৈব উপাসনার 

বড় কেন্দ্র ছিল? পঞ্চদশ শতাবীতে তার প্রমাণ পাঁ ওয়! যাচ্ছে। সব মন্দিরেই 

এখনও শিবলিঙ্গ আছে, গণেশ ও দুর্গাও আছে । বোঝা যায়, শিব ও শক্তি 

উভয়েই ছিলেন এখানে । কিন্ত চতুর্থ মন্দির যদি অষ্টম-নবম শতাব্দীর হয়, 

তাহলে তখন এ মন্দির কোন্ দেবতার উদ্দেশে নিমিত হয়েছিল ত1 জানা যায় 
না তাছাড়া বরীকরে ষে সব পাথবের মুতি পাঁ€য়। গেছে, তাঁর সংখ্যাও কম 

নয়। মৃত্তিগুলির মধধ্য বিষুর বিভিন্ন যতি এবং বয়েকটি জৈন মুতিও আছে 
বলে মনে হয়। এত ভাঙাচোরা ও বিরুত মৃত্তি যে, সঠিক ভাবে নিরধারণ করা 

কঠিন। বড় বড় ভারি মৃত্ি। গড়নও খুব স্থল । বেশ প্রাসীন বলেই মনে 
হয়, যদ্দিও লিপি ছাঁড! কেবল গড়ন দেখে প্রাচীনত্ব বিচার করা ঠিক নয়। 

মনে হয়, বরাকরের মৃতিগুলির মধ্যে একাধিক প্রাচীন জৈন মৃতি আছে। 
ঘদ্দি থাকে তাহলে চতুর্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালের সমপা-য়িক হতে পারে 
মৃতিগুলি। এসব থেকে বরাকরের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারারও একটা ইঙ্গিত 
পাওয়া যাঁয়। ধারাটি মোটামুটি এই-_পালযুগে জৈন ও বৌদ্বধর্মের কেন্দ্র 
বরাকর অকলেও হিল। তারপর শৈব ও তাঞ্ধিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। 

বিষুপূজ।ও ষে প্রচলিত ছিল, তাও বোঝা যায়। জৈনধর্ম প্রসঙ্গে এখানে 
উল্লেধযোগা হল £ বরাকর সংলগ্ন মানভূম জেলার পার্খনাথ পাহাড়ই জেন 
তীর্ঘকর পার্খনাথের সাধনার স্বতিবিজড়িত স্থান। জৈন তীর্থঘস্কর মহাবীরও 
শোন! যায় রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য নিজে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং রাঢের 
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রূঢ় আদিম অধিবাসীরা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কাহিনীগুলি 

একেবারে কাল্ননিক নাও হতে পারে । জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও 

প্রচারুকেন্দ্রের ভৌগোলিক ীমানার মধ্যেই সেকালের উত্তররাঢ় ছিল বলে মনে 

হয়, বরাকর অঞ্চল ষে ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ অনেক কম। 

বরাকর থেকে মাইল চারেক দূরে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। শক্তিপূজার 

অন্যতম কেন্দ্র বলে বিখ্যাত। মানভূষ-পধকোটের রাজ। এই মন্দির নিধাণ করে 

দেন। মন্দিরের তেমন কোন বিশেষত্ব নেই, প্রাচীনও নয় খুব । কিন্ত স্থানটির 

বিশেষত্ব ও প্রাচীনত্ব ছুইই আছে বলে মনে হয়। হয়ত একসময় এখানে 
তাগ্রিকদের একটা বড় ঘাটি ছিল। মাঁনভূম ও উত্তররাঢের শীমান৷ জুড়ে 

এরকম ঘাটি আরও অনেক ছিল। তাই আদিবাসীদের নরবলির উপাদানও 

তান্রিক বা শক্তি-সাধনাঁর মধ্যে সহজেই মিশে যায় এখানে । কলাণেশ্বরী ও 

কাত্রাপগড়ের (মানভূম ) নীলকণ্ঠেশ্বরী ব! বিদ্ধ্যবাপিনীর পৃজায় একসময় 

নরবলির প্রচলন ছিল, এরকম কিংবদস্তী শোনা যায়। কাত্রাসগড় পর্যন্ত আমি 
গিয়ে পুরোহিতের কাছে অনুসন্ধান করে এসেছি। তারা এই কথাই বলেন। 

তাই থেকে মনে হয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হলেও বরাঁকর থেকে মানভূম 
জুড়ে তাখ্রিকদের একট শক্তিশালী ঘাটি গড়ে উঠেছিল পরে। তাতে 

আদিবাপীদের ধর্মীচরণের প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট । নরবলি তার মধ্যে প্রধান । 

উত্তররাঢ় ও ছোটনাগপুর জুড়ে এই যে সংস্কৃতির প্যাটার্ণ দেখ! যাঁয়, এর মধ্োই 

বরাকর একটি “উজাইন' ছিল মাত্র। বরাকরের দেউলের চেয়েও বরাকরের 

সংস্কতিধারা তাই অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। 



কবিকন্কণতীর্থ দামুন্যা 
কোথায় দামুন্ত! ? দামোদরের দক্ষিণে, হুগলী ও বর্ধমান জেলার সীমানায় 

কবিকক্কণতীর্থ দামুন্তা গ্রাম । 

ধনি ধনি কলিকালে রত্ব! নদীর কূলে 
অবতার করিল! শঙ্কর 

ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম 

তীর্থ কৈল! সেই ত নগর । 

গোতানের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দামিন্তার উত্তর-পূর্বে রত্বাকর, মুকুন্দরামের 

রত্বা। চার-পাঁচশ বহর আগে, মুকুন্দরাম ও তার পূর্বপুরুষদের আমলে, 

দক্ষিণরাঁঢ়ের দামুন্যা গ্রামের কি অবস্থা ছিল, তার আভাঁন কবিকঙ্কণের কাব্যে 
পাওয়া গেলেও, এখন কিছু বোঝা যাঁয় না। স্বগ্রাম ছাঁড়তে বাধ্য হয়ে 

মুকুন্দরাম নানাস্থানে, গ্রাম থেকে গ্রামীস্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দামুন্তা 
যাবার দুর্গম পথ দেখে বোঝা যায় আজও, কি ভয়ানক ছুর্তোগই না৷ তখন 

ভূগতে হয়েছিল তাকে । দাঁমুন্া যাবার পথে এইটুকুই ছিল আমাদের সান্তনা । 

প্রথমে বরমাঁন থেকে দামোদর পার হয়ে, আরামবাগ রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে, 

উচাঁলন থেকে বেঁকে ছোটবৈনান ও দামুন্যার পথে আমর! যাত্রা করলাম। 
যাত্রা শুভ হল না। সারাটা পথ কেবল দক্ষিণ দামোদরের গগ্রামপরিক্রমণ 

হল। অবশেষে ছোটবৈনান পৌছে শোনা গেল যে মুকুন্দরামের বংশধরেরা 
অনেকেই সেখানে বাস করেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি তিনি 

ছোটবৈনানেই থাকেন। মুকুন্দরাম পুজিত চণ্ডীদেবী পালা করে ঘুরে ঘুরে 
বংশের বিভিন্ন শাখার গৃহে অবস্থান করেন । ছোটবৈনান পরিক্রমান্তে পথের 

অনেক কষ্ট সহা করে, খাল বিল আল মাঠ পেরিয়ে অবশেষে দামুন্তায় উপস্থিত 

হলাম। 

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ 

নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। 
তাহার তালুকে বসি দাঁমিন্তায় চাষ করি 

নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥ 
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চক্রবততীবংশ কতদিন ধরে দামুন্তায় বাম করছেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
কবিকঙ্কণের এই উক্তি থেকে । মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল রচনার সময় যদি 
মোটামুটি ১৫৭৪ থেকে ১৬০৪ থুষ্টাব্বের মধ্যে হয়, তাহলে যোঁড়শ শতাব্দীর 

মাঝাএ।ঝি কবির বাল্যকাল অন্থমান কর! অন্যায় হয় না| তার ছয় সাত 

পুরুষ আগে হলে প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চক্রবর্তা- 
বংশ দামুন্তায় বাস করছেন দেখা যায়। অর্থাৎ পাঠান আমল থেকে 

মুকুন্দরামের পূর্বপুরুষর1 দামুস্যাবাসী হয়েছেন। তার আগে তারা কোথায় 

ছিলেন, জান! যায় না। মনে হয়, দক্ষিণরাঢ়ের কোন রাটীয় ব্রাঙ্মণপ্রধান 
অঞ্চলে চক্রবর্তীবংশের পূর্বনিবাস ছিল। সেখান থেকে প্রায় চতুর্দশ 
শতাবীর মাঝামাঝি, যে কোন কারণেই হোঁক, তারা দামুন্তায় উঠে 
আমেন। ঠিক সেই সময় দামুন্তার গ্রাম্যসমাজের চেহারা কেমন ছিল 
অনুমান করা কঠিন। কারণ, কবিক্কণ দামুন্তার যে গ্রাম্সমাজের 

নিখুত বর্ণনা দিয়েছেন তা ষোড়শ শতাব্দীর শেবকালের বলে মনে হয়। টি | 

কাটাদিয় বন্দ্যঘাটি বেদান্তনিগম-পাঠা 
কুশাল পণ্ডিত মহাশয় 

দামুন্য! নগরবাসী বন্দ্যঘাটি বাগালপাশী 
কুলক্রমা তিন মহাশয় । 

নিজ বৃতি অনথপদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য 

দামুন্তাতে বৈসে কবিরাজ 
কুলে শীলে গুণে বাড়া স্থধন্য দক্ষিণ রাঁঢা 

ক্থপপ্ডিত স্থকবি-সমাজ ॥ 

মুকুন্দরামের এই বনি থেকে মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্ুদশ 

শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণরাঢ়ের বিদ্ভাসমাজের মধ্যে দামুন্তার সমাজ বেশ 

প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। মুকুন্দরমের বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মেছিলেন 
এবং কবি নিজেও বেশ পণ্ডিত ছিলেন। একথা আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি 

নিজেই বলেছেন : 
তন্থ সত গুণধাম গুণিরাজ মিশ্র নাম 

কবিচন্ত্র তার বংশধর । 



৩১৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

অনুজ মুকুন্দ শর্ম! সৃকবি হুরুতকর্মা 
নান! শাস্ত্রবিষ্ভায় বিদ্বান। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ 

শ্রীকবিকম্কণ রস গান ॥ 

দক্ষিণরাঁড়ের গ্রামাসমাজ ও বিগ্যাসমাজগুলি ষে পাঠান ও মোগল আমলের 

সন্ধিক্ষণের বিপর্যয়ের মধ্যে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং কোন কোন সমাজে 

ভাঙনও ধরেছিল, তা মূকুন্দরামের দামুন্ধাঁবর্ণনা থেকে অনেকটা আন্দাজ করা 
যায়। বিপর্যয় নানাদিক থেকে দেখা দিয়েছিল এবং দেওয়াই স্বাভাবিক। 

মোগল অভিযান ও পাঠান রাজশক্তির দুর্বলতার হযোগ নিয়ে স্থানীয় 

সানস্তর|, জায়গীরদার ও জমিদারের চরম সবেচ্ছাচা্ী হয়ে উঠেছিলেন। 

ফিউডালিজমের বা সামন্তপ্রথার এইটাই অন্যতম বিশেষত্ব । কেন্দ্রীয় শাসন- 

ব্যবস্থায় কোন কারণে শৈথিল্য বা দৌর্বল্য দেখা দিলে, সামস্তর! তাদের 
বাইরের নামমাত্র বশ্ঠতাঁর মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে যে যার কর্তৃত্ব নিয়ে 
কাটাকাটি করতে আরম্ভ করেন। দেশের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখ দেয়। 

পরাঁজায় রাঙ্গায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখড়ের প্রাণ যায়,” কথাটার উৎপত্তি হয়েছে 

এই ধরনের অবস্থা থেকে । ক্ষুদে সামস্তরাজারা যখন জমিদারী, রাজ্য ও 

কর্তৃত্ব নিয়ে মারামারি করেন, তখন সাধারণ প্রজাদের দুর্ভোগের আর সীমা 

থাকে না। ঠিক এই ধরনের সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল পাঠান- 
মোগল যুগের সন্ধিক্ষণে। মুকুন্দরাম তার চমত্কার বর্ণনা দিয়েছেন £ 

উজীর হৈল রায়জাদ। বেপারি বৈশ্ঠের খেদ! 

ব্রাঙ্মণে বৈষ্"ব হৈল অরি 

কোণে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায়ে কুড়া 

নাহি শুনে প্রজার গোহারি। 

সরকার হৈল কাল খিলভূমি করে লাল 

বিনি উপকারে লিখা ধুতি 
পোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা! কম 

পাই লভ্য খায় তস্কা প্রতি । ইত্যাদ্দি। 

খাকনন্দী সামন্তসমান্জের গুতোকটি থাক তার নিচের থাককে নির্মমভাবে 

শোষণ করতে আরম্ত করল। শিকদার ডিহিদার উজীর কোটাল থেকে 
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আরস্ত করে পোদ্দার পর্যস্ত সকলে লুটতে লাগল। মুকুন্দরাম সপরিবারে 

দেশত্যাগী হলেন। গ্রাম ছাঁড়।র আগে তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, 

কেউ কেউ তাঁকে গ্রাম ছাড়তে নিষেধ করলেন, কিন্ত তিনি না ছেড়ে পারলেন 

না।”স্ত্রীপুত্র-ভাই সঙ্গে নিয়ে তিনি দামুন্তা ছেড়ে ভেলিয়া গ্রামে পৌছলেন। 
দুবৃত্তরা পথে তার যথাসর্বন্ব লুঠন করল, ষছু কু তাক আশুয় দিলেন-_ 
"দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষ11” মুড়াই 
নদী (মুণ্ডেশ্বরী) বেয়ে মুকুন্দরাম ভেঙটযা গীয়ে পৌঁছলেন এবং তারপর 

দারকেশ্বর পার হয়ে পাতুলে এলেন। পাতুল থেকে দামোদর পার হয়ে 

গেপেন গোড়া গ্রামে। এই গোচড়্য! গ্রামে চণ্ডীদেবী তার মায়ের রূপ 

ধরে তাকে দেখা! দেন। চণ্ডীর আদেশ পেয়ে, শিলাই নদী পার হয়ে কবি 
আরড়া গ্রামে পৌছলেন। আরড়া৷ ব্রাঙ্গণভূমির মধ্যে, স্থানীয় ভূষ্বামীও 
ব্রাঙ্ণ। তাঁর ছ্বারস্থ হয়ে আত্মপরিচয় দিতে ন্থ্ধন্য বাঁকুড়া রায় তাকে 

অবিলম্বে দশ আড়ি ধান মেপে দিয়ে ছেলেদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। 

স্থখে-ছুঃখে কবির দিন কাটতে লাগল। বীকুড়া রায়ের পর রঘুনাথ রায় 

রাঙ্জা হলেন। এর মধ্যে স্বপ্রে চণ্তী-দর্শনের কথা কবি প্রায় একরকম তুলে 

গিয়েছিলেন বলা চলে। যদিও নন্দী তকে স্বপ্নের কথা প্রায় মনে করিয়ে 

দিত, তবু তার কাব্যরচনাঁর অবসর হয়নি এর মধ্যে। তল্লীদার ডামাল নন্দীর 
অনুনয় ব্যর্য হল। অবশেষে পুত্রের মৃত্যুতে কবি সচকিত হয়ে উঠলেন। 

মনের ছুঃখে একদিন তিনি রাজার কাছে ছুঃথ করে বললেন £ 

কি আর কহিব কাঙ্গ কহিতে বড়ই লাজ 

গীত না করিয়া মৈল ছালা। 
শুন রঘু নরপতি দুঃখে কর অবগতি 

আকালে বিকাইল মোর হালা] ॥ 

কথা শুনে রঘুনাথ তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে বললেন। চণীমঙ্গল 
কাব্য রচিত হল। যে নির্ধম সত্য এই কাধিনী থেকে গুকাশ পেল তা 
হল এই £ 

দেবদেবীর স্বপ্লাদেশেও কাবারচনা কর! সম্ভব হয় না, যদি 71 রাঁজারাজড়ার 

পোষকতা৷ ও অনুমতি পাওয়া যায়। মধ্যদুগের ইঠ্হাসের এইটাই 

বিশেষত্ব । পেট্রন চাই সবার আগে, সাহিত্যে ও। 



৩২৯ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

মধ্যযুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মৃকুন্দরাম দামুন্যাবাশী হয়ে দামুন্তাকে 
ধন্য করে গেছেন। অধ্বিকাচরণ গুপ্ত লিখেছেন যে বৃদ্ধবয়সে মুকুন্দরাম 
দবামুন্তায় ফিরে এমেছিলেন।১ ফিরে আসার পর তদানীন্তন ডিহিদার তাকে 

দামুগ্ত। গ্রামে োল খিঘ! নিষর বাঘ্ব জমি, কিছু ধানি জমি এবং চারাদকের 

বহু গ্রামের সভাপগ্ডিতের পদ দান করেন। সেই সব জমির ষে সনদ আছে 

তাতে কৃতর খ| নামক কর্মচারীর স্বাক্ষর দেখা যায়। একথা কতদূর সত্য 
বল! যায় না। হয়ত মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম দেশে কিরে এই সব সম্পত্তি 

পেয়েছিলেন। মুকুন্দরামের বংশধররা! এখন বর্ধমান জেলার রায়না থানার 
ছোটবৈনানে এবং পৈতৃক গ্রাম দামুন্তায় বাস করেন। কেউ কেউ বলেন 
মেদিনীপুরের বীরসিংহে ও হুগলীর রাধাবল্পভপুরেও তাঁর বংশধররা আছেন। 

ংশধররা বহু জায়গায় থাকতে পারেন, নাঁও পারেন। তা নিয়ে গবেষণা 

করার দরকার নেই। 

মুকুন্দরাম পূজিত চণ্তীদেবী ও তাঁর পুঁথি সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা 

যায়। ছোটবৈনানে আমরা ধাতুনিমিত যে ছোট চণ্ডীমূতি দেখেছি, তা মৃতি 
হিসাবে খুবই সুন্দর, কিন্তু সেটা মুকুন্দরামের আমলের কি ন! বলা যায় ন]। 

মুকুন্দরামের বংশধরর1 বলেন ষে, বংশাঙ্ক্রমে তারা কবিকঙ্কণের আমল থেকে 

এই মৃত্তি পূজ৷ করে আসছেন এবং পালাক্রমে এই মুতি এখন ছোটবৈনান ও 

দামুন্ায় বিরাজ করেন। বর্তমানে কবির বংশধরর1 মুকুন্দরাম থেকে অধস্তন 

দ্বাদশ পুরুষ। দ্বাদশ পুরুষ ধরে বিগ্রহের পুজা! চলছে, এ রকম অনেক 

বিগ্রহ ও বংশ বাংলাদেশে আছে এখনও । স্থতরাং কবিকঙ্কণের ব'শধর 

ব৷ জ্ঞাতিদের কথা মিথ্যা না হতেও পারে। চণ্তীর ষে মু্তিটি ছোটবৈনানে 
' দেখেছি তার বৈশিষ্ট্য এই £ চাঁর হাতের উপরের ছু'হাতে পদ্ম (বামে) ও 

চক্র (দক্ষিণে) এবং নিচের ছু'হাতে ত্রিশুল। বামে সিংহ, দক্ষিণে 
মহিষাহ্ৃর। দক্ষিণ পা মহিষের উপর, বাম প1 মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপর । 

দামুন্যায় মুকুন্দরামের জ্ঞাতি চক্রবতাঁদের ঘরে যে পুথি পাওয়া গেছে 
তা অনেকে মনে করেন কবিকঙ্কণের কাব্যের মূল পুথি। কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠালয় বহু অর্থ ব্যয় করে এই পুথি প্রকাশ করেছিলেন। 

পুথি আসল কি নকল সে নম্বদ্ধে শ্রন্নকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ 
১. 'কবিকত্ষণ ও ডাহার চণ্তীকাব্য'- প্রদীপ, ১৩১২ অগ্রহারণ। 
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বর্ধমান - কবিকঙ্কণতীর্ঘ দাসুক্ত। ৩২১ 

করাই সমীচীন মনে হয়। ন্ুকুমারবাবু লিখেছেন £ “১৩৫১ সালে দামিন্তায় 
গিয়া এই পুঁথি পরীক্ষা করিয়া আসিয়্াছি। পুঁথি তেরেট পাতায় লেখ! । 
অর্ধাচীন হাতের ছাদ। মলাট চামড়ায়। পুঁখির বয়স দেড়শত বৎসরের 

অনধিক। লিপিকাঁল ছিল বলিয়া শেষের পাতাটি ইচ্ছা! করিয়া নষ্ট কর 
হইয্সাছে। তাহা না হইলে শেষ পাতার পরবতাঁ শাদ। পাতাগুলি ও 
মলা থাকিত না। এই সংস্করণ পুনমুনদ্রিত না করিলে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
কর্তৃপক্ষ স্ববুদ্ধির পরিচয় দিবেন” (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
৩৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা )। এর উপর কোন মন্তব্য কর! অপ্রয়োজনীয় । 

১ 



শ্রীপাট বাধনাপাড়া 
পশ্চিমবাংলার বৈষ্ণব প্রীপাটগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়ার একটা 

বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাটোয়া বা অদ্বিকা-কালনার তুলনায় বাঘনাপাড়ার 
গুরুত্ব কম নয়, যদিও গুরুত্বটা অন্যদিক দিয়ে বিচার্ধ। বাংলার বৈষব- 

সংস্কৃতিতে বাঘনাপাড়ার গোম্বামীরা একটি বিশেষ ভূমিক] গ্রহণ করেছেন, 

খড়দহ শাস্তিপুর জীরাট প্রভৃতি অঞ্চলের গোম্বামীদের মতন । বৈষবসমাজে 
তাদের প্রতিপত্তি আজও তাঁরা অঙ্কন রেখেছেন বলে মনে হয়। প্রায় 

শ্রীচৈতন্তের কাল থেকেই বাংলাদেশে তাদের এতিহা গড়ে উঠেছে দেখা যায়। 
বাধনাপাড়ার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার কিংবদন্তী শুনেছি, 

গোস্বামীদের মুখে । একটি কিংবদন্তী হল, শাপগ্রস্ত ব্যাপ্রপাদ মুনি ব্যান্রকলেবর 
ধারণ করে এখানে তপস্যা করেন। কঠোর তপন্যার ফলে তিনি শাঁপমুক্ত হন। 
এই ব্যাম্্পাদ মুনির স্বতিবিজড়িত গ্রাম বলে এর নাম হুল বাঘনাপাড়া। 

দ্বিতীয় কিংবদস্তীর উৎপত্তি হুল 'বংশীশিক্ষা” গ্রন্থ থেকে । এই গ্রন্থেবল! 

হয়েছে যে, এই অঞ্চলে আগে গভীর জঙ্গল ছিল এবং তাতে বাঘও বাস করত। 

রামচন্দ্র গোস্বামী ( বাঘনাপাড়ার গোন্বামীবংশের প্রতিষ্ঠাতা ) জঙ্গলের হিস 

বাঘকেও হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করেন বলে এই গ্রামের নাম হয়েছে বাঘনাপাঁড়া। 
ছুটি কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায়, প্রথমটি চিরাচরিত ধারায় রচিত 

হয়েছে। অর্থাৎ একজন খষি বা মুনির ম্বতি গ্রামের সঙ্গে জড়ান দরকার, 

তান! হলে গ্রামের প্রাচীনত্বের আভিজাত্য থাকে না। গ্রামের নাম যখন 

বাঘনাপাড়া, তখন মুনির নাম ব্যাত্পাদ বা! এ জাতীয় ব্যান্্রংশ্লিষ্ট কিছু হওয়া 
দরকার। তাই থেকে শাপত্রষ্ট ব্যান্রপাঁদ মুনির তপশ্যার স্থান হয়েছে বাঘনা- 

পাড়া। বান্তব ইতিহাসের সঙ্গে এই কিংবদস্তীর বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে 
বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় কিংবাদস্তীর কল্পনাবিলাস যতই উগ্র হোক, তবু তার 

মধ্যে বাস্তবতার গন্ধ আছে। বাঘনাপাড়া অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং 
সেই জঙ্গলে যে বাঘের বাস ছিল, একথা! ঘষে অতিরঞ্িত নয় তা এ অঞ্চলে 
আজও গেলে পরিফ্ষার বোঝা যায়। বাঘনাপাড়া গ্রাম প্রধানত গোম্বামীদের 

চেষ্টায় এখন বেশ সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হলেও, এক সময় যে শ্বাপদসন্কুল জঙ্গলে 



বর্ধমান - প্রীপাট বাঘনাপাড়। ৩২৩ 

পরিবেষ্টিত ছিল, বিশেষ করে তিন-চার শ' বছর আগে, তাতে কোন সন্দেহ 

নেই। বাঘনাপাড়া কেন, গঙ্গার পুবে ও পশ্চিমে অনেক পাড়াই তখন 
জঙ্গলাঁকীর্ণ ছিল এবং বন্ বাঘ-ভান্নুকের বাস ছিল তাতে। 

রামচন্ত্র গোস্বামী বনের বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। এই 

কিংবদস্তীর একটা গভীর তাৎপধ আছে। তাঁর আগে রামচন্দ্র গোন্বামী ও 

বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদের বংখপরিচয়ের প্রয়োজন । বংশীবদন গোম্বামী 

হলেন শ্রীচৈতন্যের পার্খ্বচর, তাঁর পুত্র চৈতন্দাস । টৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্্ 
গোন্বামী ও শচীনন্দন গোম্বামী £ 

বংশীবদন গোস্বামী 
| 

চৈতন্দাস 

| 
রামচন্দ্র গোস্বামী ও শচীনন্দন গোস্বামী 

নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহুবী দেবী রামচন্দ্র গোন্বামীকে দীক্ষা দেন এবং পালিত 
পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র গোন্বামী বা রামাই বৃন্দাবন থেকে বলদেব 

বিগ্রহ নিয়ে এসে বাঘনাপাড়ায় প্রতিষ্টা করেন, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের 
সাতচল্লিশ বছর পরে, অর্থাৎ ষোড়শ শতাবীর শেষ দিকে। এই বংশলতা 
থেকে বাঘনাপাড়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। বংশীবদন বা 
বংশদাসের জীবনচরিত “বংশীশিক্ষা” গ্রন্থে বাঘনাপাঁড়ার যে ইতিহাস উল্লেখ 

করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে কেনেডি তার গ্রন্থে বলেছেন £ 
[া। & 00০01008110 ড17)51511051)8, 17101) 15 1215615 ৫6500 

00৬০ ০0৫ 01) 1162 ০01 ৪ 131911011) 0121)0 2190 01501016 ০: 

(01981981758, 1021060 ৬9120518021), 01 ড217851085, ০ 6০০ 81) 

11183008601 0: 006 2095258০0৫6 086 56069 £:0ড7 018,771 
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10110571078 200 0005 65080115060 6০ 1196 ০0৫ 38810179181 

(0305579101195, (1561)17605 £ 10105 00810058 11056179617, 

ঢ. 64), 

বংশীবদন গোম্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শচর। অন্ন্যাস গ্রহণের পর 

শ্রীচৈতন্য যখন ভীর্ঘযাত্রা করেন তখন নবদ্বীপে তাঁর মা ও স্ত্রীর দেখাশুনার ভার 
দিয়ে যান বংশীবদনের উপর। শোনা যায়, এই সময় নাকি বংশীবদন বিষু- 

প্রিয়ার বিরহবেদনায় কাতর হয়ে শ্রীচৈতন্যের মৃত্তি তৈরি করান । যাই হোঁক, 
শ্রীচৈতন্তের তিরোভাবের পর বংশীবদন ও অন্যান্য পার্খচরদের উপর বৈষ্ব্ধর্ম 
প্রচারের ভার পড়ে। খড়দহে নিত্যানন্দ বববাস করেন বলে, বাঘনাপাড়ায় আসেন 

বংশীবদন। বাঘনাপাড়ায় এসে তিনি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
অনেককে বৈষ্বধর্মে দীক্ষা দেন। তখন থেকে বাঘনাঁপাড়৷ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের 

অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তারপর বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস ও তাঁর পুত্র 

রামাই-এর সময় বাঘনাপাড়ার প্রতিপত্তি আরও অনেক বেড়ে যায়। 

তাহলে বৈষ্ণবকেন্দ্র হিসাবে বাঘনাঁপাড়ার ইতিহাস প্রায় চারশ" বছরের 
দেখা ষাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে বংশীবদন বাঘনাপাঁড়ায় 

এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বছর চল্লিশ পরে রামাই গোস্বামী নিত্যানন্দের 

স্ত্রী জাহবী দেবীর কাছে দীক্ষিত হন এবং বৃন্দাবন থেকে বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা 
করেন। বাঘনাপাঁড়ার উত্সবের মধ্যে রামাই-এর তিরোভাবের উৎসবই প্রধান। 

মাঘ মাসের কষ্ণাতৃতীয়! তিথিতে বেশ জাঁকজমক সহকারে রাঁমাই-এর তিরোভাব 

উৎসব হয়। পশ্চিমবাংলার নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব মহাস্ত বাবাজী বৈরাগী ও 

গোস্বামীর উৎসব উপলক্ষে বাঘনাপাডায় সমবেত হন। মেলা ও ফলারের 

ভোজের মধ্যে উত্সব স্থুসম্পন্ধ হয়। রামরুষ্চ জীউএর দোলযাত্রা উপলক্ষোও 
বাঘনাপাঁড়ায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়। 

বাঘনাপাঁড়ার বাধপ্রসঙ্গে আগে বলেছি যে, বাঘের একটা তাৎপর্য আছে। 

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য । রামাই গোন্বামী বাঘনাপাড়ার বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে 

উদ্ধার করেছিলেন । বাঘমাত্রই যে জগাই-মাধাই-এর মতন উদ্ধারকাতর, তা 

নয়। তাহলে বাঘ-উদ্ধারের কাহিনীর তাৎপর্য কি? চারশ” বছর আগে 
বংশীবদন ও তার বংশধরদের সন্কীর্তঘন ও খোলকরতালের শব্দে বাঘনাপাড়। 

হঠাৎ যখন মুখর হয়ে উঠেছিল, তখন চারিদিকের জঙ্গলের বাঘ তাই শুনে কি 
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অবস্থার হৃষ্টি করেছিল, তা আজ কল্পন! করা যায় না। খোলকরতালের প্রচণ্ড 

শবে বাঘের পক্ষে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। আখড়ায় অনবরত 

কীর্তন হতে থাঁকলে তা খুবই সম্ভবপর। শ্রীচৈতন্যের তীর্ঘযাত্রাকালেও দেখা 
গেছে, তিনি এই রকম সঙ্কীর্তন করে পথের অনেক বিপদের হাত থেকে মুক্তি 

পেয়েছেন। বাঘের প্রতিপত্তি এইভাবে নাম-সন্কীর্তনের ফলে বাঘনাপাড়ায় 

কমে যাওয়া আশ্চর্য নয়। তাছাঁড়। গোন্বামীদের বসবাসের পর নিশ্চয় লোৌক- 

বসতি আরও অনেক বাড়তে থাকে । লোকের বসবাস বাড়লে বাঘের বাস 

এমনিতেও উঠে যায়। স্থতরাঁং বাঘনাপাড়ায় বাঘের সঙ্গে হরিনামের সম্পর্ক 
প্রত্যক্ষ ও গভীর হওয়া স্বাভাবিক । কিংবাস্তীর খোরাক এই ধরনের বাস্তব 

ইতিহাস থেকেই পাওয়া গেছে মনে হয়। 
বাঘের গল্পের এট! একটা দিক মাত্র। এ ছাড়াও আরও একটা, গুরুত্বপূর্ণ 

দিক আছে, যাঁর সঙ্গে রামাই-এর বাঁঘ-উদ্ধারের কাহিনীর কিছু সম্পর্ক আছে 
বলে মনে হয়। গোম্বামীরা আসার আগে বাঘনাপাড়ায় অন্ত লোকের বসতি 

ছিল নিশ্য়। কারণ, গোন্বামীরা যে একেবারে জঙ্গল হাঁসিল করে নতুন 
বসতি স্থাপন করেছিলেন তা মনে হয় না । তার কোন ইঙ্গিত কোন জায়গায় 

পাওয়া যায় না। কি জাতীয় লোকের বাস ছিল? বর্ধিষু গ্রাম ছিল না 
তখন বাঘনাপাঁড়া, ধর্মকেন্দ্র বা বিদ্াকেন্্রও ছিল না । ন্ুুতরাং ত্রান্ধণ বৈদ্য 

কায়স্থাদদির বাস ছিল বলে মনে হয় না। এখন অবশ বাঘনাপাড়া ত্রাঙ্গণপ্রধান 

গ্রাম। তখন ছিল অঝ্রান্ষণ-প্রধান গ্রাম। অথাৎ গ্রামে ধাবর ব্যগ্রক্ষত্রিয 
ইত্যাদিদের বাস ছিল বেশি। বাঘনাপাড়া গ্রামের দক্ষিণ থেকে পুবে বইত 
বন্লুক। নদী । এই বল্তুক! নদীই ধর্মপূজার আঁদিপীঠস্থান বলে গ্রসিদ্ধ। হরিশ্্রর 
রাজার কাহিনী থেকে জান যায়, বল্পুক! নদীর তীরে ছদ্মবেশী ধর্মের সঙ্গে তার 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রামাই পণ্ডিতের নামে প্রপিদ্ধ “শৃন্তপুরাঁণেও' দেখ! যায়-_ 
“বৈকুষ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম, বন্ধুকাতে স্থিতি” । ধর্মমঙ্গল মাহিত্যে যে ুষ্টিতত্বের 

উপাখ্যান আছে তাঁতেও দেখা যায় ষে, আদ্িদেব সর্বপ্রথম বন্লুকাকেই সৃষ্টি 
করলেন। ধর্মের নিন্দুক মার্কও মুনি কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বুক 
নদীর তীরেই চন্দনকাঠের ধুনা জেলে ধর্মপূজা করেছিলেন। ধর্মপৃজাবিধানেও 
আছে--“শনিবার ব্রত করিল বশ্ুকার তীরে”। সুতরাং বন্গুক নর্দীর তীর 

ধরে ষে ধর্মপুজার প্রাচীন ইতিহাস জড়িত, তাতে সন্দেহের কোন কারণ 'নেই। 
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বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়েই বন্ুক৷ নদী বয়ে গেছে। এই বন্তুকার তীরেই 
বাঘনাপাড়া গ্রাম। বাঘনাপাড়ার অন্রাঙ্মণ জাতির মধ্যে ধর্মপুজার যে রীতিমত 
প্রতিপত্তি ছিল তা অনুমান করা অন্যায় নয়। ধর্মের এই পৃজারীদের বৈষ্ণবরা 
কি চোখে দেখতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে চৈতন্তভাগবতে। এই পাষগুদের 

বৈষ্ণব গোস্বামীর] বাঘের চেয়েও ভয় করতেন। গোন্বামীদের সঙ্গে তাদের 

ঘষে বিরোধ হয়েছে প্রথমে তাও অন্রমান করা যায়। পরে রামাই গোস্বামী এই 

শ্রেণীর পাষওদের কাউকে কাউকে যদি বৈষ্বধর্মে দীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে 

তারই প্রতীকোপাখ্যান হিসাবে বাঁঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করার 

কাছিনীর উৎপত্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বনল্লুকার তীরে বাঘনাপাড়ার 

ধর্মপূজার এতিহ আজও বিখ্যাত গোপেশ্বর শিবের গাজন ও পুজার মধ্যে 
বেঁচে রয়েছে । সাংস্কৃতিক এতিহ সহজে মরে না, রূপাস্তরিত হয়। গোপেশ্বর 

শিব গোন্বামীবাড়ির প্রাঙ্গণেই আজ বিরাজিত। চচত্রসংক্রাস্তির উৎসবের 

সময় খুব ধৃমধাম হয়। আগে পিঠবাণ হত, এখনও কপালবাণ হয়। কানী- 
পূজা, ছুর্গাপূজাও হয়, তবে কোন পুজাতেই পশুবলি হয় না। এইভাবে 
পাষগু'দের পৃজাকে বৈষ্ণব রূপ দেওয়া হয়েছে। 

বাঘনাপাড়ার বাঘের জনশ্রুতির মূল হুয়ত এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে_এই 
পাষগুদের ধর্মপূজ! ও শক্তিপূজার বৈষ্ণব রূপান্তরের মধ্যে। আজও গোস্বামীরা 
ঠাকুরের পৃজার সময় বাঘ-বাঁধিনীর নামে ভোগ দিয়ে থাকেন। কানাই- 

বলাইয়ের সঙ্গে আজও বাঘনাপাড়ায় গোপেশ্বর শিবের গাঁজনোৎসব হয় 

সমারোহে। বন্ধুক! তীরস্থ “পাষণ্ড” সংস্কৃতির এই ব্নপাস্তর হয়েছে বাঘনাপাড়ায় 

গোম্বামীদের জন্য । 



বধ'মানের সংস্কৃতিধারা 
বর্ধমান জেলার প্রায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের এতিহাসিক ধারার 

পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি । অধিকাংশ স্থানের প্রাচীন ইতিহাস আজ 

অবলুপ্ত, তার কোন চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ পর্ধস্ত নেই। তাই অনেক ক্ষেত্রে 
এতিহাসিক ইঙ্গিত দিতে হয়েছে অনুমানের উপর নির্ভর করে। ইতিহাসের 

ছাত্ররা জানেন, প্রাচীন অলিখিত ইতিহাস যা আজ পর্যস্ত লেখ! হয়েছে তার 
কতটা অংশ দুঃসাহসিক অন্রমানের নড়বড়ে খু'টির উপর দাঁড়িয়ে আছে। 

আজকের অঙ্মান হয়ত আগামীকালের অকাট্য তথ্যনির্ভর প্রমাণের আঘাতে 

ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। কয়েকটা লিপি বা একখানা পুঁথি সম্বল করে আজ 
যা পুনর্গঠিত হয়েছে, তা হয়ত কালই ভেঙে পড়তে পারে। তবু একথা! বলতেই 
হয় যে, তথাতালিকা আর ইতিহাস এক বস্ত নয়। ইতিহাসেও যুক্তিযুক্ত 
সীমানার মধ্যে, অন্তরূ্টি ও অনুমানের স্থান আছে। তথ্যের অরণ্যে তালকাণ। 
হয়ে থাকাই এঁতিহাসিকের ধর্ম নয়, নিষ্ঠারও পরিচয় নয়। এঁতিহাসিক ধারার 

প্রতি ইঙ্গিত করার অধিকার প্রত্যেক অনুসন্ধানীর আছে। 

বর্ধমানের সংস্কৃতিধারার অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এরকম 
ইঙ্গিত আমি করেছি। কৌতৃহলী পাঠকরা নিশ্চয় তা লক্ষ করেছেন। 
ইঙ্গিতের একমাত্র অর্থ হল, ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত অন্ুসন্ধীনের পথনির্দেশ 

করা। এ ছাড়া ইঙ্গিতের আর কোন উদ্দেন্ট নেই। কোন মতামত কোথাও 

ব্যক্ত কর! হয়নি, মতামত অর্থে যদি স্থির সিদ্ধান্ত বোঝায়, সে রকম মতাঁমত 

ব্যক্ত করার ক্ষমতা কোন অন্ুসন্ধানীর নেই। সংগৃহীত উপাদান থেকে যা 

আভাস পাওয়া যায়, অনুসন্ধানীরা শুধু তাই নির্দেশ করতে পারেন। তাই 
করেছি আমি । কোথাও যদি সেটা আমার নির্দি& মতামত মনে হয়ে থাকে, 
তাহলে সেটা অনিচ্ছাকৃত এবং অক্ষম প্রকাশভঙ্গির জন্ত । বিজ্ঞান আর 

ইতিহাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও, ইতিহাস কোনদিন ফলিত বিজ্ঞানের মতন 

ঘটনার ল্যাবোরেটরীতে কোন সত্যকে অব্যর্থ বলে প্রমাণ করতে পারে ন। 

সাধারণত পারে না। তবু বৈজ্ঞানিক তত্র মতন এঁতিহাসিক তত্ব কতকগুলি 
নিয়মের ভিত্তির উপর রচনা করা ধায় এবং তার উপর নির্ভর করে অতীত, 
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বর্তমান ও ভবিষ্যতের এতিহাসিক ধারার ইঙ্গিত করা যায়। বর্ধমানের অতীত 
সংস্কতিধারা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত যদি করে থাকি, তাহলে এই ধরনের 
নিয়মের নির্দেশেই করেছি। 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যত বেড়েছে তত মনে 

হয়েছে ইতিহাস সম্বন্ধে পুথিগত বিষ্তা কত অসম্পূর্ণ । প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
একথা বিশেষভাবে প্রযোজা । যেমন, সাধারণত এঁতিহাসিকর বলে থাকেন 

যে, পালরাজার! বিদেশাগত। কিন্তু দেশের যুগসন্ধিক্ষণে এবং গৃহ্বিপ্লবের 

সময় দেশের জনসাধারণ গোপাল নামে এমন একজনকে তাদের রাঁজা নির্বাচন 

করল যিনি বিদেশাগত, এদেশের লোক নন, একথা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে 

হয়। একথার কোন সছুত্র কোন এঁতিহাঁসিক দেননি । এরকম আরও 
অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তরকে এঁতিহাপিকর! এড়িয়ে গেছেন, অখব! দুর্বোধ্য 

টীকা-টিগনি দিয়ে ধামাচাপা! দিয়েছেন । যেমন “কৈর্বতবিদ্রোহ” বলে কথিত 

পালযুগের শেষকালের বিদ্রোহ । দিব্বোক, রুপ্রোক ও ভীমের কোন ইতিহাঁস 

নেই। পাঁলষুগের এই সামস্তরাঁজার! কার? কেন তার! বিভ্বোহ করেছিলেন? 
পালরাজার অন্ুগ্রহজীবী হয়েও হ্বয়ং সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁর রাঁষচরিত কাব্য 
ভীমের ষে প্রশংসা করেছেন তা৷ থেকে বোঝা যায় ষে, তাদের প্রতিপত্তি ও 

জনপ্রিয়ত। পালরাজাদের চেয়ে কম ছিল না| সন্ধ্যাকরনন্দী বলেছেন £ 

ষন্মিন রত্বামাশ্রয়ে সরহ্বত্যপি হ্বয়ং লক্ষ্মী; | 

তে পারিজাতবাজিগ্রবরকরীন্্রা দয়োহপ্যাসন ॥ (২২৩) 

অর্থাৎ সর্বপ্রকার রত্বের আশ্রয় যে ভীমের মধ্যে গ্বয়ং সরম্বতী ও লক্ষমীদেবী 

আশ্রয় করেছিলেন এবং ধার অধিকারে শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি সহ সেই 

সেই জনেরাও শক্রচিস্তামুক্ত হয়ে বাস করত। এই অযাচিত প্রশংসা! থেকে 

বোঝা যায় যে, এই সামস্তরাজার! সাধারণ সাষস্ত ছিলেন না। তাদের ইতিহাস 

কি? জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মোটা- 
মুটি দক্ষিণরাঢে ( মেদিনীপুর সহ) ব্যগ্রক্ষত্রিয় ও মাহিয্য এবং উত্তররাঢ়ে 
সদগোপ, গোপ ও উপ্রক্ষব্রিয়দের জনসমাজে এখনও অখণ্ড প্রতিপত্তি আছে। 

মেদিনীপুরের সদগোপ ও মাহিয্য রাজবংশ, বিষুঃপুরের রাজবংশ, বর্ধমানের 

গোপতৃমের সদগোপ রাজবংশ, উগ্রক্ষত্রিয়ের শৌর্ধবীর্ধের এতিহ ইত্যাদি 
উপেক্ষণীয় নয়। 'পাল' উপাধিও এদের থে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, 
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এদের মতে! এরকম স্বাধীনচিত্ত বলিষ্ঠ জাতি সারা বাংলাদেশে নেই । ঘটনা- 
চক্রে এর! যে অতীতের হ্বাধীন রাজকীয় মর্ধাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এরকম 

একটা ক্ষোভ ফেন এদের জাতিমানসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে দেখা 
যায়। সেটা অবজ্ঞার বন্ত নয়। «এক ঘে ছিল রাজার” অসংখ্য কিংবদস্তী 
রাঢ়ের গ্রাষে গ্রামে আজও শোনা যায় এবং দেখা যাঁয় যে, তার! অধিকাংশই 
গোপ সদগোপ মাহিষ্য ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় রাজা। গোপরা গোপালক এবং 

গোপালক যে গোপাল, একথ৷ বাংলাদেশে অস্তত কারও অজান! নেই। স্বয়ং 

শ্রীকফই গোপালক ছিলেন এবং পশ্ুপালকের সমাজ থেকেই তার উৎপত্তি 
হয়েছে, তার মধ্যেই তিনি মান্গব হয়েছেন। বাংলাদেশে ( পশ্চিমবঙ্গে ) 
প্রাগতিহাসিক যুগে তিন শ্রেণীর বৃত্তিজীবীর প্রাধান্ত ছিল-_-শিকারী, পঞ্ু- 
পালক ও কৃষিজীবী। ধীবর ও মংস্যজীবীরাই ছিল শিকারীদের মধ্যে প্রধান, 

পশ্তপালকদের মধ্যে ছিল গোঁপরা এবং রুধিজীবীদের মধ্যে সদগোপ, মাহিষ্য ও 
উগ্রক্ষত্রিয়রা । গন্ধবণিক, তান্বুলবণিক, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতিদের বৃত্তি ছিল 
বাণিজ্য। বিস্তৃত জনপদের উপর এদের কর্তৃত্ব ছিল এবং রাজ! ও রাজ্যেরও 
বিকাশ হয়েছিল এদের মধ্যে। এঁতিহাসিক যুগে এ'র! দিশ্বিজয়ী সম্রাটদের 
অধীনে সামস্তশ্রেণীভৃক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু সেটা! নামমাত্র অধীনতা । আসলে 

তার নিজ নিজ জনপদের শ্বাধীন রাজা! ছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্কটকালে 

তারা প্রতৃত্ব বিস্তারের চেষ্টাও করতেন। সামস্তযুগের বৈশিষ্ট্যই তাই। পাঁল- 

রাজাদের অভ্যুদয় এই রকম সঙ্কটকাঁলেই হয়েছিল এবং তথাকথিত “কৈবর্ত- 

বিভ্রোহেরও' কারণ তাই। বরেন্ত্রভূমের দিব্োক রুত্রোক ও ভীম মাহিস্ 
অধিপতি ছিলেন বলেই মনে হয় এবং রাঢ় অঞ্চল থেকে গিয়েই হয়ত তারা 

উত্তরবঙ্গে গ্রতৃত্ব বিস্তার করেছিলেন। পালরাঁজাদের অভ্যুদয় মনে হয় রাঁট- 

দেশেই হয়েছিল এবং সেখান থেকেই তাঁরা আশেপাশে আধিপত্য বিস্তার 

করেছিলেন। ইতিহাসের এই উত্থান-পতনে বধমান জেলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

ভূমিকা ছিল--রাঢের মধ্যমণি ও প্রাণকেন্দ্র বলে। বিশেষ করে বধমান 
জেলার গোপভূমের ইতিহাস এই প্রসঙ্গে অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। 

বর্ধমানের লোকধর্মের ধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান 
উপাদান সঞ্চিত রয়েছে। বিস্তৃত অনুসন্ধান করলে অনেক হারানো মণিমুক্তারও 
সন্ধান পাওয়। যেতে পারে বলে আমার ধারণা । বাংলাদেশের গ্রামদেবতাঙ্গের 
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কাহিনী যতদিন না কেউ কষ্ট করে সংগ্রহ করে লিখবেন, ততদিন বাংলার 
গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকবে। বর্ধমান 
জেলার গ্রামদেবতাদ্দের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রৃতিপত্তিশাঁলী হলেন ধর্মঠাকুর 
ও মনসা । মনসার সঙ্গে চণ্ডী ও বিশালাক্ষীও আছেন। রাঢ় অঞ্চলে ঘুরে 

ঘুরে মনে হয়েছে, ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে যা আমর! জানি বা আজ পর্যস্ত যা লেখা 
হয়েছে, তা কত অসম্পূর্ণ। সাধারণত কয়েকটি স্থানের ধর্মঠাকুরের বিবরণ 
সংগ্রহ করে যে সব নিবন্ধ “রিসার্চ জাননালে' লেখা হয়েছে তা এত অসম্পূর্ণ ষে 

তা থেকে কোন ধারণাই কর! যায় না। যা ধারণা ছিল, তা আজ তুল 
মনে হয়। রাঢ় অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়--ধর্মঠাকুরের 

সর্বাধিক প্রাধান্-কেন্দ্র হল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ, হুগলী জেলার আরামবাগ 

মহকুমা, মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চল এবং বীকুড়া জেলার বিষুপুর মহকুমা 
নিয়ে। সংস্কৃতিবিজ্ঞানের নিয়মান্যায়ী প্রাধান্ত-কেন্ত্রই সাধারণত উৎসকেন্দ্ 

হয়। তবে হবেই যে এমন কোন কথা নেই, নাও হতে পারে। উৎসকেন্্ 
থেকে নানাধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে, কোন বিশেষ আঞ্চলিক কারণে হয়ত কোন 

সাংস্কৃতিক আচার বা অনুষ্ঠান প্রাধান্ত ও প্রতিষ্ঠ! পেতে পারে। হয়ত উত্বর- 

রাঁঢের আদি-অস্্রীল জাতির টোটেমপৃজা ক্রমে ধর্মঠাকুরের ধ্যানধারপায় পরিণত 
হয়েছে দক্ষিণরাঢ়ের দিকে এমে। এরকম হুবার সম্ভাবনা আছে। মোট কথা 
ধর্মপূজা রাঢ়ের গণপূজা এবং তার ইতিহাস অতি প্রাচীনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। 
কৃর্মপূজার সঙ্গে ষে তার প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক সম্পর্ক আছে, তাতেও কোন 
সন্দেহ নেই এবং কুর্মপূজ! যে টোটেমপূজা, সে সম্বন্ষেও আমার বিশ্বাস ক্রমেই 
দৃ়মূল হয়েছে। ধর্মঠাকুরের ঘত মৃতি দেখছি তার মধ্যে শতকর! নববুইটি 
মৃতি কৃর্মযৃতি । রাঢ়ের তান্বররা যে একসময় প্রচুর পরিমাণে এই মৃতি তৈরি 
করতেন, বর্ধমান জেলার মস্তেশ্বর থানার পাতুন গ্রামের মৃতির প্রাচুর্য (খুঁড়ে 
পাওয়া ) দেখে তা বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন তাত্রপট্রলিপি 
থেকে জানা যায় £ 

লোকনাথ: যঃ পুংসাং স্থকৃতকর্মফলহেতুঃ 

সত্যতপোময় মৃতিল্নোকদ্বয় সাধনো ধর্ম: 
তদচুজিতদন্ভ (ভ্ত) লোতা জয়-*. 

( মল্লসারল লিপি) 



বর্ধমানের সংস্কৃতিধার! ৩৩৯ 

ধর্মঠাঁকুরকে কিতাবে লোকদেবতা৷ শিব ক্রমে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন ও 

এখনও নিচ্ছেন, তারও চমৎকার দৃষ্টাস্ত বর্ধমানে পাওয়া! ঘায়। জামালপুরের 
বুড়োরাজ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত । চণ্ডী ও মনসার প্রতিপত্তিও প্রায় ধর্মঠাকুরের 
মতন। অনেক স্থানে তারা একত্রে বিরাজ করেন। বোঝা! যায়, একেবারে 

গোড়ার লৌকিক স্তর থেকে তীদের উৎপত্তি। পরবর্তাকালে বৌদ্ধ ও 
হিন্মুযুগে তাদের নাম বদলেছে এবং ক্রমে বৌদ্ধ থেকে তারা হিন্দু দেবদেবী হয়ে 
গেছেন। তাহলেও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ছেড়ে তারা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যরূপ 
ধারণ করতে পাঁরেননি। ব্রাহ্ষণর! তাদের প্রয়োজন মতন এই সব দেবদেবীকে 

সর্বজনশরদ্ধেয় ও পুজ্য করে নিয়েছেন । ধনপতি, প্রীমস্ত, চাদসদাগর, বেহুলার 
উপাখ্যানও রাঁড়েই স্থ্টি হয়েছে এবং আমার ধারণ! নদনদীবহুল বধম্ান 

অঞ্চলেই তার এঁতিহাঁনিক ভিত্তি ছিল। দামোদর, অজয়, খড়োশ্বরী ( খড়ি 
নদী ) কুনুর, বীক। বন্লুকার তীরে তীরে আজও যে বিস্তৃত বণিকসমাজের 

প্রতিপত্তির চিহ্ন দেখ! যায় বর্ধমান জেলায়, তার ইতিহাস লুপ্ত হলেও মিথ্যা 
নয় বা উপেক্ষণীয় নয়। হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে, জাতিনিবিশেষে, চণ্তী মনসা 

প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার যে সংঘাতমুখর ইতিহাসের ধারাও রাঢের 
বর্ধমান অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে হবে, অন্যত্র পাওয়া যাবে না । শৈব ও শাক্ত 

ব! তান্ত্রিক সাধনার প্রাধান্ত রাঁট়ের অগন্ততম বিশেষত্ব । বর্ধমান জেলারও 

বিশেষত্ব তাই। চামৃণ্া পূজা ও চামুণ্ডার বিভিন্ন মৃতি যা বর্ধমানে পাওয়া 
গেছে, তা! এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখষোগ্য। শিবপৃজ' প্রসঙ্গে গোপদের জড়িত 
কিংবদস্তীটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈবদের মধ্যে বর্ধমান জেলার গোপ ও 
সদগোপরা যে অন্যতম ছিলেন, তা আজও বোঝা যায়। মনে হয়, রাঢ 

অঞ্চলে শৈবধর্মের প্রসারে তাদের একটা এতিহাসিক ভূমিকা আছে । শিবের 

গাজনে আসল নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য বর্ধমান জেলার কুড়মন-পলাশী ও 
অন্ত কয়েকটি অঞ্চলে হয়। এটি একটি উল্লেখযোগা আনুষ্ঠানিক অবশেষ, 

শিব ও ধর্মপূজার প্রাথমিক রূপের উপর আলোকসম্পাত করতে পারে 
বলে মনে হয়। শৈব ও শান্ত ছাড়া, বৈষবদেরও একাধিক পীঠম্থান 

আছে বর্ধমানে। বৈষ্বধর্মের প্রমারে ও বৈষ্ণবসাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বর্ধমান 

জেলার কাটোয়। শ্রীথণ্ড নৈহাটি কোগ্রাম দেড় ঝামটপুর ও কুলীন- 
গ্রামের দান অসামান্ত । মালাধর বস্থু, বৃন্দাবন দাস, কুষ্দাপ কবিরাজ, 



৩৩২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

লোঁচনদাঁপ, নরহরি দাস, জ্ঞানদাস, এ'র| বর্ধমানের ষাটিতেই প্রতিষ্ঠা পান। 
রাঢ়ের বিষুপুর ও বর্ধমান থেকেই প্রধানত বৈষবধর্মের প্রসার ও প্রচার হয় 
বাংলাদেশে । সমাজের উপরের ত্তরেই যৈষ্বধর্মের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তলার স্তরে লৌকিক ধর্মের জোয়ার সমানভাবেই বইতে থাকে দেখা যায়। 
বধমান তথ। রাঢ় দেশে তার অজন্র প্রমাণ পাওয়া! যায়। আরও দেখ! যায়, 

ধর্মের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই কোথাও । বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও লৌকিক 
দেবদেবী পাশাপাশি বিরাজ করছেন, এমন স্থান বধমানে অনেক আছে। 
কাটোয়ায় আজও ধর্মঠাকুর রয়েছেন, বাঘনাপাড়ায় গোপেশ্বর শিব গোল্বামীদ্দের 
বাড়িতেই আছেন এবং তার গাজনওহয়। মুসলমান পীররাও বানের হিম্দু- 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমান শ্রদ্ধেয় ও পৃজ্য। বর্ধমান জেলার 
মুদলমান সংস্কৃতির অন্যতম গ্রধান কেন্দ্র মঙ্গলকোঁটের বাজারে আজও হিন্দু 
গ্রাম্যদেবত৷ নিবিষ্বে পৃর্ধিত হচ্ছেন। সেই প্রাগৈতিহাসিক 'জন'-সংস্কৃতির 
যুগ থেকে, জৈন বৌদ্ধ হিন্ধু মুসলমান, এমনকি খুস্টান যুগের মধ্য দিয়েও, 
বাংলার সংগ্কৃতি-সমন্বয়ের একট] অবিচ্ছিন্ন ধারা বয়ে গেছে রাঢের বর্ধমানের 
উপর দিয়ে। সংঘাত যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সেটা কেবল হিন্দু মুসলমান 
খৃষ্টানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয়। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যেও সংঘাত 
হয়েছে, হিন্দুদের মধ্যে লৌকিক ও ব্রাদ্ষণ্যধর্ষেরও সংঘাত হয়েছে। কিন্তু 
সমস্ত সংঘাতের ধারা বিরোধবন্ধুর পথ দিয়ে এসে এক বিচিত্র সংস্কৃতি- 

সমন্বয়ের মহাসাগরে মিলিত হয়েছে । 



ঘেদিনাপর 

মেদিনীপুরের এঁতিহ্ 
পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে নানা্দিক থেকে মেদিনীপুরের দান বিশেষ মূল্যবান । 
ইতিহাসের ধারাবাহিকতার নিদর্শন মাইলস্টোনের মতন মেদিনীপুরের 
মধ্যে প্রোঘিত রয়েছে বললেও তুল হয় না। অবশ্ঠ স্থ্প্রাচীন অতীতের 

অনেক ইতিহাসের উপাদান মেদিনীপুরের ভূগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে আছে, 
প্রত্বতাত্বিকের কোদালের ঘায়ে আজও তা৷ পুনরুদ্ধুত হয়নি। তবু যেসব 
বিক্ষিপ্ত উপকরণ ইতস্তত পাওয়া গেছে, কৌভূহলী অনুসন্ধানীর কাছে 
তার মূল্য কম নয়। এঁতিহাসিক ধারাঁবাহিকতাই হল মেদিনীপুরের অন্যতম 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার লেন-দেন ঘাত-প্রতিথাত, 
মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয় মেদিনীপুরে যেমন হয়েছে, তেমন আর পশ্চিমবাঁংলাঁর 

কোথাও হয়েছে কিন সন্দেহ। তার প্রধান কারণ মেদিনীপুরের ভৌগোলিক 
প্রকৃতি ও স্থিতি। 

প্রাচীন পাথুরে মাটি বনজঙ্গল থেকে আরম্ভ করে নবীন পলিমাটি দিয়ে 

ঢাকা মেদিনীপুর । রানীগঞ্জ কেন, আরও উত্তর-পূর্বে নলহাটি রামপুরহাট 
থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষে যদি একটি রেখা টান! খায়--ছুবরাজপুর রানীগঞ্জ 

অগ্ডাল, গঙ্গাজলঘাটি বাকুড়া, শিমলাপাঁল গড়বেত। শালবনি মেদিনীপুর তন 
জলেশ্বর বালেশ্বর পর্যস্ত দক্ষিণে তাহলে সেই রেখার পশ্চিমে ষে অংশ পড়ে 

তার ভৌগোলিক প্রক্কাতি একরকম এবং পূর্বাংশের অন্তরকম দেখা যায়। 
সাওতাল পরগণার নয়া-ছুম্কা থেকে বালেশ্বর পর্যস্ত সোজ। উত্তর-দক্ষিণে 



৩৩৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

একটি সরলরেখার দ্বারা এই ছুই অংশের মোটামুটি সীমান। টান! যায়। বর্ধমান 

বিভাগের মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝ! যায় এই সীমানা- 
রেখার ছুই পাশের দুই অংশের প্রতি কি রকম। বীরভূমের কিছুটা অংশ, 

বাকুড়। জেলার অধিকাংশ এবং মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ (প্রধানত উত্তর 
মেদিনীপুর ও ঝাঁড়গ্রাম মহকুমা ) এই রেখার পশ্চিমদিকে পড়ে । পশ্চিম- 
বাংলা কেন, সারা বাংলাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলই হুল প্রাকৃতিক বয়সের 
দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রবীণ ও প্রাচীন। আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে 

এই অঞ্চলের সর্বাধিক অংশ দেখা যায়, বর্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত। 

মধ্যভারংতর উচ্চভূমি, পর্বতশ্রেণী ও অরণ্য পশ্চিমবাংলার সীমান্তে এই 

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অভিনবরূপে বিরাজ করছে। মনে হয় যেন সীওতাল 

পরগণা ও ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়ে ক্রমে পর্বতমালা পশ্চিমবাংলার এই 
অঞ্চলে এসে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে । সেই আদিম প্রত্রজীবক 
কালের পার্বত্য অভ্যুত্থানের বিন্ময়কর স্থাতি এগুলি । মান্য তখন কোথায়? 

আদিম অরণ্যও যেন এই অঞ্চল পর্ধস্ত অভিষাঁন করে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে 

নদীমাতৃক বাংলার উর্বরা পলিমাটির সামনে । সত্যই এক বিচিত্র রূপ 
এই বাংলার! সবুজ ও সমতলতার মনোরম একঘেয়েমি থেকে মুক্ত উচুনিচু 
বনময় রুক্ষ গৈরিক পাথুরে বাংলার এই মূত্তি অনভ্যন্ত বাঁডীলীর চোখে 
প্রকাতির এক বিচিত্র প্রকাশ বলে মনে হয়। অথচ বাংলার সভ্যতার ও 

বাঙালী সংস্কৃতির অনেক উত্থানপতন, অনেক ভাঙাগড়া, অনেক ঘাত প্রতিঘাঁত 

হয়েছে পশ্চিমবাংলার এই প্রাচীনতম অঞ্চলে । এপাশ থেকে আদিম পার্বত্য 

ও বন্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলার আদিম মাহ্ুষের বংশধররা 

যেন ওপাঁশের ন্দীমাতৃক উর্বর অঞ্চলের উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের 
সুখোমুখী দীড়িয়েছে, আদান-প্রদানের আঁশায়। ছু'পাশের একই মানুষের 
একই বাঙালীর চেনাপরিচয় ও সন্বন্ধনির্ণয়ের স্থষোগ এইখানে যেমন আছে, 

তেমন আর কোথাও নেই। মেদিনীপুর টাউন থেকে উত্তর-মেদিনীপুরসহ 
সার! ঝাড়গ্রাম মহকুমা এই সঙ্গমক্ষেত্রের অস্ততূক্ত। 

মেদিনীপুরের, তথা সারা পশ্চিমবাংলার ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগের 
অর্শেক উপকরণ এই অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। পাথুরে মাটির স্তরে স্তরে, 

গভীর অরণ্যের মধ্যে লুকিয়েও আছে অনেক। আজ পর্বস্ত যা কুড়িয়ে 
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৩৩৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

পাওয়া গেছে, বিশেষ অনুসন্ধান না করেও, তার গুরুত্বও কম নয়। সিংভূম 
মানভূম থেকে আরম্ভ করে তার সংলগ্ন বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে 

প্রস্তরযুগের নান! ধরনের হাতিয়ার পাওয়৷ গেছে। বীকুড়ার বনআস্রিয়া 
গ্রামে প্রস্তরযুগের আধুধ পাওয়া গেছে। 'বনআস্থরিয়া” মামটিও লক্ষণীয়। 
বন্ত অন্থর বলা! হত আদিমবাসীদের, পরবর্তাকালের 'চোয়াড়” বা “ুয়াড়ের” 
মতন। কিছুদিন আগে ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালগড় অঞ্চল থেকে নব্যপ্রস্তর 

যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। রানীগঞ্জ, হুর্গাপুর অঞ্চল থেকেও থে 
পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া! গেছে, তা বর্ধমান প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করেছি। যে 
সীমানারেখার কথা আগে বলেছি তার পশ্চিমেই এই অঞ্চলগুলি অবস্থিত। 
ছোটনাগপুর সিংভূম ধলভূম মানভূম অঞ্চলেও পাথুরে হাতিয়ার যথেষ্ট পাওয়া 
গেছে । কৌতুহলী পাঠকরা বল্ সাহেবের বিবরণগুলি দেখতে পারেন।১ সিংভূম 
ধলভূম মানভূম থেকে বীকুড়ার বনআন্মরিয়া, কীসাই নর্দীর তীর, ঝাড়গ্রাম 
মহুকুমার লালগড়-রাঁমগড়, বধমানের রানীগঞ্জ-দুর্গীপুর প্রভৃতি অঞ্চল পর্যস্ত 

যেসব পাথুরে হাঁতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় 
যে, মানবদভ্যতার আদিমতম যুগেও পশ্চিমবাংলার একটা সক্কিযন ভূমিক 

ছিল সত্যতার গোড়াপত্তনে। বিনা অহ্থদন্ধানেও ঘা নিদর্শন পাওয়৷ গেছে, 
অনুসন্ধান করলে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি পাওয়া যাবে আশা! করা যায়। 
বোঁঝ। যায়, সভ্যতার গোঁড়াপত্তনের সময় আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা! পশ্চিম- 

বাংলার এই অঞ্চলের পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবন- 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহুকুম! নিঃসন্দেহে সেই 
আদিম সংগ্রামক্ষেত্রের একাংশ জুড়ে রয়েছে। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র করে উত্তর-পশ্চিমে 
বিনপুর শিলদ। বেলপাহাড়ী, উত্তর-পুবে লালগড়-রামগড় এবং দক্ষিণে নয়াগ্রাম 
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মেদিনীপুরের ধতিহ ৩৩৭ 

পর্যস্ত অঞ্চল এই এলাকার অন্ততুক্ত। এই অঞ্চলের প্রাচীনতম ইতিহাসের 
পাথুরে প্রমাণও রয়েছে। 

পশ্চিমবাংলার এই প্রান্তে প্রস্তরষুগ থেকে সভ্যতার এই বনিয়াদ গঠন 
করেছিল কারা? মনে হয়, আর্দি-অস্ত্রীলয়েডরা। তাদের বংশধর হুল 

মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল এবং বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত শবর, লোধা, কোড়া 
প্রভৃতি জাতি । একসময় মেদিনীপুরের জঙ্গলখণ্ডে তীরধনুক ও পাথুরে হাতিয়ার 

নিয়ে তার! বন্যজন্ত শিকার করে বেড়াত, বনজ ফলমূলও আঁহরণ করত। বন 
হাসিল করে বনতি গড়েছিল প্রথমে তারাই । আজও তার স্ুত্রন্ব্ূপ অনেক 

নিদর্শন এইসব জাতির আচারব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণের মধ্যে 
রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাওতালদের কথা মনে হয় সবচেয়ে বেশি । মেদিনীপুরের 

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেই সীঁওতাঁলদের বাস সবচেয়ে বেশি । কোথা থেকে কিভাবে 

কবে তারা মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে, তার কোন সঠিক 
ইতিহাস আজও জীনা যায়নি । কিন্তু সীওতালী পুরাঁণকথায় 'সাওন্থ” দেশই 

তাদের আদি বাসস্থান বলা হয়। এই সীওন্থ দেশই হুল আধুনিক খিলদা 
পরগণা। সীওনাথ বা সীওতল থেকেই সীওতাল জাতির নামকরণ হয়েছে 

বলে তাদের বিশ্বাস এবং শিলদা ও ঝাড় গ্রামের এই অঞ্চলকে তারা সীন্থভৃই 
বলে। সীওতালী ভাষায় রচিত “মারে হাপরাম' গ্রন্থে সীওতালদের 
স্থানান্তরের স্থদীর্ঘ ইতিহাস বণিত হয়েছে। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের শ্রীবৈদ্ঠনাথ 
হাসদা এই গ্রস্থথানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করেছেন। নিজে সীঁওতাল 

হয়েও শ্রীহাসদা বাংলাভাষায় এত হ্ুন্দর করে তর্জম। করেছেন যে, বইখানি 

বাংল৷ সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হবে। সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত 
বাঙালী জাতির ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চভাবে নানাদিক থেকে 

জড়িত। সেই ইতিবৃত্তের অনেক সুত্রও উপাদান শ্রহাসদা অনুদিত “মারে 
হাঁপ্রাম' গ্রন্থে পাওয়া ষায়। 

সাওন্থভূমি শিল্দ! পরগণা কিনা এবং শিলদা সাওতালদের আদি বাসস্থান 

কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের সথযোগ অবশ্তই আছে। কিন্তু শিল্দা ও তার 
সংলগ্ন অঞ্চলের পক্ষেও যুক্তি আছে যথেষ্ট। ঝাড়গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর 
থেকে শিল্দা অঞ্চলের মধ্যে সাঁওতাল বসতি আছে অনেক । উত্তর-পুবে 

লাঁলগড়-রামগড় অঞ্চলে সীওতালদের ঘনবসতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আরও 
৮৬ 
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পুবে গড়বেত৷ থানার পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রধানত, এবং উত্তরে কিছু কিছু 
সীওতালদের বাদ আছে। গড়বেতার দক্ষিণে শালবনি ও মেদিনীপুরের 

ভিতর দিয়ে ঝাড়গ্রামের দক্ষিণে যত স্থুবর্ণরেখ! নদীর দিকে এগিয়ে যাঁওয়া যায় 

( গোপীবল্পভপুর নয়াগ্রামের দিকে ) তত জঙ্গল-হাপিল কর! উর্বর বসতি অঞ্চল 
নজরে পড়ে। স্ববর্ণরেখার দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জের পার্বত্যাঞ্চলের গোড়া থেকে 

আবার সীওতাল-বসতির আধিক্য দেখ! যায়। উত্তরের রেখা বীরভূম-সাওতাল 

পরগণ পর্যন্ত বিস্তৃত করলে বলা যাঁয় যে, আগে যে নয়া-দুমূকা থেকে উত্তর- 

দক্ষিণে বালেশ্বর পর্যন্ত সীমানারেখার কথা বলেছি এবং তার পশ্চিমাংশের 

যে প্রাক্তুতিক ও সাংস্কৃতিক ম্বাতন্ত্র্যের বিষয় উল্লেখ করেছি, সেই পশ্চিমাংশের 

সর্বপ্রধান প্রতিপত্তিশালী বামিন্দা হল সাওতালরা। এই অঞ্চলে এবং তার 

কাছাকাছি অঞ্চলে সাঁওতালী ভাষা ও সংস্বৃতির প্রভাবও যথেই্ট দেখা যায়। 

এইখানে অস্ত্রিকভাষাভাষী অন্য কোন জাতি সীওতালদের পূর্বে বসতি 
স্থাপন করেছিল কিনা এবং কবে করেছিল, তা৷ বলা যাঁর না। তা করলেও, 

অস্বিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌধ-গড়ন প্রধানত সাঁওতালদের দ্বারাই ষে 
হয়েছে এ অঞ্চলে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঙালীর সংস্কৃতিতে 

অস্রিক উপাদান যে কত মিলে মিশে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পশলুষ্ষি, লেভী 
প্রমুখ মনীষীর! তার বিচার-বিশ্লেষ করেছেন। আজও তার অনুসন্ধানের 
অপূর্ব সুযোগ রয়েছে এই অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর-মেদিনীপুরে ও ঝাড়গ্রামে। 

দশ-বারে| হাঁজার বছরের প্রাচীন প্রস্তরযুগের সভ্যতার প্রামাণিক পাথুরে 
নিদর্শন যে উত্তর-মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে সেকথা আগে 

বলেছি। পরবর্তাঁ তাত্রযুগের নিদর্শনও পাওয়া গেছে এই অঞ্চল থেকে। 
ঝাড়গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর থানার অন্তর্গত “তামাজুড়ী” গ্রামে একখানি 

তামার কুঠারফলক পাওয়। গিয়েছিল।১ 
তামাজুড়ী গ্রামের নামের মঙ্গে তামা কথাটিও লক্ষণীয়। তাত্রখনি 

মেদিনীপুরের পশ্চিমসীমান্তে, ঝাড়গ্রাম-সংলগ্ন সিংভূমে । খনিজ উপকরণ থেকে 
প্রাচীন পদ্ধতিতে এখানে তামার কাজও যে হত তার নিদর্শন এখনও পাওয়! 

যায়। খনিজ তাত্রসম্পদের প্রাচুর্য যেখানে ছিল সেখানে তাত্রপ্রন্তর 
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€01)91০0110010) যুগের সভ্যতার কোন বিকাশ হয়নি বলে মনে হয় না।১ 
সিন্ধু-উপত্যক তাত্রপ্রস্তরযুগের সভ্যতার অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র হলেও 
একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। ক্কবর্ণরেখা ও কামাই উপত্যকাতেও পশ্চিমবঙ্গে 

তার বিকাশ হয়েছিল মনে হয়। তাশ্রলিপ্ত নামের যত ব্যাখ্যাই হোক না 

কেন, তার বা তামার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, এমন কথা সহজে ভাবা 

যায় না। স্থবর্ণরেখা থেকে কাঁসাই উপত্যকা পর্যন্ত যদি তাত্রপ্রস্তর যুগের 
সভ্যতার বিকাশ হয়ে থাকে, তামার হাতিয়ার ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে, 

তাহলে তখনকার সমুদ্রতীরবর্তী কোন বন্দর পরবর্তাকালে 'তাম” নামের 
সঙ্গে স্বচ্ছন্দে জড়িত হতে পারে। 

প্রাগেতিহানিক যুগ থেকে এঁতিহীসিক যুগ পধস্ত এই ধারাবাহিকতা 

মেদিনীপুরে অক্ষুপ্ন আছে দেখা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন যুগে- তাততরলিপ্তের 
এতিহাসিক ভূমিকার কথা অনেকেই জানেন। এখানে তার পুনরাবৃত্তি 

নিশ্রয়োজন। হিন্দু গুপ্তযুগে ফাহিয়ান্ প্রমুখ পবটকরা তাম্রলিপ্তিতে 

এসেছিলেন এবং তাঁর বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শশাঙ্ক ও হর্যবধনের 

রাজ্যও মেদিনীপুর ছাড়িয়ে গঞ্জাম পযন্ত বিস্তৃত ছিল। দীতনের সরশস্ক নামক 

বিশাল দীঘি, আজও নাকি স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, রাজ! শশাঙ্ছের স্মৃতি বহন 

করছে। আশ্চর্য নয়। এই সময়েই বিখ্যাত চীন1 পর্যটক হিউয়েন সাঁড 

তান-মো-লি-টি বা তাত্রলিপ্তিতে এসেছিলেন এবং সেখনে পঞ্চাশটি হিন্দু দেবালয় 
এবং দ্রশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখেছিলেন। সঞ্ুম খতাঁফীর কথা । একাদশ 

শতাব্দীতে রাজেন্দ্রচোলদেব এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে চোড়গঙ্গদেব দক্ষিণভারত 

থেকে বাংলাদেশে অভিযান করে দগভুক্তি (আধুনিক দীতন অঞ্চল) ও 

অপরমন্দার ( আরামবাগের মান্ম_ারণ অঞ্চল) পর্যন্ত আমেন। মেদিনীপুর 

গঙ্গরাজদের অধীন হয়। ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে 

মেদিনীপুরের ভৌগোলিক অবস্থানের আর একটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। 
দক্ষিণভারত ও উত্তরভারত দু'য়েরই সীমান্তে পশ্চিমবাংলায় মেদিনীপুরের 
স্থান। একদিকে দাক্ষিণাত্যের, অন্যদিকে আধাবর্তের সংস্কৃতিধারা এসে 

যিলিত হয়েছে বাংলাদেশে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে । মেদিনীপুর ছুঃয়েরই 
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সীমান্ত জুড়ে রয়েছে, ছুই মংস্কৃতিধারার ঘাতপ্রতিধাতের অন্যতম প্রধান 
ক্ষেত্ররূপে। 

পাঠান, মোগল ও বুটিশযুগেও মেদিনীপুরের এই এঁতিহাসিক বিশেষত 
অক্ষ ছিল দেখা যায়। স্থুদীর্ঘকালের এই এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতাই 
মেদিনীপুরের অন্যতম বেশিষ্ট্য। প্রাগেতিহাসিক যুগ থেকে এঁতিহানিক ও 
আধুনিক যুগ পর্যস্ত এই ধারাবাহিকতা নিদর্শন মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়িয়ে রয়েছে। 



ঝাড়গ্রাম 
মানভূম-সিংভূমের সীমাস্ত ঘেঁষে, উত্তরে বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যস্ত 

ষে বিস্তৃত ভূখণ্, তার প্রারতিক স্বাতন্ত্র যেমন লক্ষণীয়, এতিহাসিক টবৈশিষ্ট্যও 

তেমনি উল্লেখযোগ্য । এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের ইতিহাস যে প্রাগৈতিহাসিক 

যুগের প্রস্তরযুগ পর্যস্ত বিসপিত, তার নিদর্শন আমরা পেয়েছি । পূর্বে প্রমাণসহ 
তার পরিচয়ও দিয়েছি। অস্বিকভাষী বিভিন্ন জাতির বাস ছিল এখানে এবং 

এখানকার সভ্যতার বনিয়াদ গঠনে তাঁদের দানও যথেষ্ট । দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে 

এইসব নিষাদ ( পৌরাণিক নাম) জাতির দলপতি ব৷ সর্দারর৷ আঞ্চলিক 
আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করত। সেই অতীতের ইতিহাস আজ 

পুনরুদ্ধার করার উপায় নেই। পরবর্তীকালে বিষ্পুরের মল্লরাঁজবংশ এই 
বিস্তৃত ভূখণ্ডে সর্বাধিক “আধিপত্য বিস্তার করেন এবং এই মল্লবংশের নামেই 
এ অঞ্চলের নাম হয় মল্পভূম। কিন্ত সর্বাধিক আধিপত্য হলেও, কোনদিন 

কোন রাজবংশ এ-অঞ্চলের একচ্ছত্র শাসক হিসাবে ( আধুনিক অর্থে) প্রতিষ্ঠা 
পাঁননি। তখনকার দিনে তা পাঁওয়৷ সম্ভব ছিল না। বিষুণপুরের মল্লরাজবংশের 
অধীনে মল্লভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্দার-রাজাদের প্রতিপত্তি একরকম অক্ষুণ্ 
ছিল বললেও ভুল হয় না। হিন্দুযুগে মোটামুটি এই ব্যবস্থাই বজীয় ছিল বলে 

মনে হয়। মুলমান আমলে হয়ত ( নিশ্চিত নয় ) কোন কোন বাসচ্যুত বা 

উদ্বান্ত রাজপুত বংশ এই জঙ্গলখণ্ডে এসে স্থানীয় সর্দার-রাজাদের কাছ থেকে 

ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার করেন। আবার কোন কোন 

সর্দার-রাজ। ক্ষত্রিয়ত্বের মর্ধাদালোভে ব্রান্ষণ রাজপুরোহিত দিয়ে এক কাল্পনিক 

ক্ষত্রিয় রাজপুত আদিপুরুষ থেকে নিজেদের একটি পৃথক বংশলতা৷ রচনা করিয়ে 

নেন। এমন হওয়াও বিচিত্র নয়। পরে রাজকীয় মাদার জোরে প্ররুত 

রাজপুত-ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে এদের বৈবাহিক-সামাজিক আদান-প্রদান হওয়াও 
অস্বাভাবিক নয়। এইরকম কোন এঁতিহাসিক পটভূমি থেকেই ঝাড় গ্রাম 
জামবনি লালগড় রামগড় চন্ত্রকোণ। বগড়ী প্রভৃতি রাজ্যের ছোট ছোঁট 

রাজবংশের ইতিবৃত রচিত হওয়া সম্ভবপর । 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এইসব স্থানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠার কাহিনী- 
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গুলি। প্রতিষ্টাকাহিনীর মধ্যে বিচিত্র সাদৃশ্ঠ আছে দেখ! যায়। সেই 
্রীক্ষেত্রে পুণ্যলোভাতুর হয়ে এদিকে আসা এবং ঘটনাচক্রে রাঁজ্যলোভাতুর 
হয়ে রাঁজ-তখ্তে বসা । সকলেরই সেই একই ইতিহাস। মনে হয় যেন, 

কোন এক সময়ে, স্থানীয় সর্দার-রাঁজারা একটি সভায় মিলিত হয়ে, নিজেদের 
এই রাঁজপুত-বংশধরের কাহিনী রচন! করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং 

রাজপোস্ত ঘটক ও পুরোহিতরা ভেবেচিন্তে হ্ন্দর একটি কিংবদন্তী রচন! 

করেছিলেন । . তাছাড়া, এমন কাহিনীর সাদৃশ্ত কি করে সম্ভব, ভাবা যায় না। 
ঝাড়গ্রাম্ রাজবংশের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় ষে, ষোড়শ 

শতাব্ধীর গোড়ার দিকে ফতেপুর সিক্রি অঞ্চল থেকে এদের পূর্বপুরুষ পুরীর 
জগন্নাথধামে তীর্থ করতে আদেন এবং দেশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার স্যোগ 

নিয়ে রাজ্য দখল করেন। রাজবংশের যে লিখিত বিবরণ আমি পেয়েছি তাতে 

সর্বেশ্বর মললদেব ১৫১৯ খুষ্টাবে রাঁজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলে উল্লেখ আছে। 

তার আগেই হয়ত তারা স্থানীয় সর্দার-রাঁজাদের সঙ্গে*যুদ্ধবিগ্রহ করে আধিপত্য 
কায়েম করেছিলেন । শোন! যায়, বিষুপুরের মল্পরাজাদের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম-রাঁজ 

মিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও 

হয়। পরে এ'রা “রাজা” ও “উগাঁলষণগ্ডদেব উপাধি পান। যে সময় ঝাড়গ্রাম- 

রাজার] তাঁদের রাজ্য প্রতিষ্টা করেন, তখন শ্রীচৈতন্থের যুগ। উড়িস্তার 
পশ্চিমদিকের পর্বত ও বনাকীর্ণ প্রদেশের ভিতর দিয়ে শ্রীচৈতন্য কাশীর দিকে 

যখন যাত্রা করেন, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে” তখনকার সেই পথের বর্ণনা আছে : 

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভূ উপপথে চলিল!। 

কটক ভাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ 

নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া । 

হ্তী ব্যাপ্ত পথ ছাড়ে প্রতুকে দেখিয়া ॥ 

পালে পালে ব্যান্র হস্তী গণ্ডার শৃকরগণ। 
তার মধ্যে আবেশে প্রভূ করেন গমন ॥'"" 

ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত। 

কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ 

যেই গ্রাম দিয়। যান ধাহা করেন স্থিতি । 

সে সব গ্রামের লোকের হয় (প্রেমভক্তি ॥ 
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মথুর! যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড। 

ভিল্প্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড । 

উড়িস্তা ও ময়ুরভগ্জের বনপথ ও বন্জাতির বর্ণনা যে ত1 পরিষ্কার বোঝা 
যায়। তার সংলগ্ন ঝারিখণ্ড বা ঝাড়গ্রামের বর্ণনাও আছে। প্রায় একটান। 

পার্বত্য ও গভীর অরণ্যপথ। ঝারিখণ্ডের 'পরম পাষণ্ড, যে ভিন্নপ্রায় লোকদের 

কথা চরিতকার বলেছেন, তারা মনে হয় ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের শবর সীঁওতাল 

প্রভৃতি আদিবাপী। ষোড়শ শতাব্দীতে বঝারিখণ্ড বা ঝাড়গ্রামের এই 

রূপ ছিল, এখনও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, যদিও বন অনেক শূন্য ও 
খর্বারৃতি হয়ে গেছে। এই “পরম পাধগু'দের পরাজিত করে ধারা এই 
মুল্লুকের রাজা হয়েছিলেন, তাঁরা ষে পরে উগালষগুদেব” বলে অভিহিত 
হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। িগালষগ্ুডদেব কথার অর্থ হুল, 

উগালের বা আলবে ইত ( গড় ও প্রাচীর ) দুর্গের ষণ্ডবিশেষ (9011 ০£ 0৩ 

700) যিনি । নয়াবসান পরগণায় পুতিনার কাছে ( ময়রভঞ্-রাজের 

জমিদারীর অন্তর্গত ) উগালষগুহাট নামে একটি হাট আছে এবং সেখানে 

উগালষগ্ুদেবের পৃজাও করে লোকে । ঝারিখণ্ড বা ঝাডগ্রামের সীমান। 

কতদূর পর্য্ত বিস্তৃত ছিল, তা এর থেকে অন্গমান করা যাঁয়। ঝাড়গ্রাম-রাজের 

প্রতৃত্বের সীমানা এককালে মযুরভপ্জ ও উড়িস্া পধস্ত স্পর্শ করত বোঝা যার। 

মল্ভূম জঙ্গলমহল ও ঝাঁড়খণ্ড অঞ্চলে শৈব ও শাক্ত ধরনের প্রাবল্য বেশি । 

বিষুঃপুরের মল্লরাঁজা বীর হাম্বীরের সময় থেকে রাঁজপোষকতায় বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রসার ও প্রচার হলেও, এখানকার জনসংস্কৃতির মূল পারায় কোন বিশেষ 

পরিবর্তন তাঁর ফলে হয়েছে বলে মনে হয় না। স্থানীয় সর্দার-রাজারা যে 

মগ্ঘমাংসাঁদি দিয়ে নানারকম বনদেবতার পূজা করতেন, তা পরিষ্কার বোঝা 
যায়। এখনও সর্বত্র তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পরে শৈব ও শাক্ত ধর্মের 

প্রসারের ফলে আদিবাসীদের বনদেবতার পৃজা এবং শৈব ও শাঁকু পূজার 

মধ্যে অনুষ্ঠানার্দির অনেক মিলন-মিশ্রণ হয়েছে । শৈব-শাক্ত ধর্মের প্রাবল্য 

প্রসঙ্গে বলা যাঁয় যে, এই অঞ্চলে এই ধারার প্রচলন হয়েছে অনেক আগে 
থেকেই । পোখন্নাধিপতি চন্দ্রবর্ম ( বাকুড়ার ) বিফুতক্ত ছিলেন। প্রয়াগ- 

প্রশস্তি অনুসারে সমুদ্রগ্প্ত যে চন্দ্রবর্মা রাজাকে উৎখাত করেছিলেন দেখা 
যায়, তিনি শুশুনিয়া-লিপি প্রোক্ত বাংলাদেশের এই অঞ্চলের রাজ! চন্দরবর্ম! 
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বলেই পণ্তিতের। এখন প্রায় সিদ্ধান্ত করেছেন। চন্ত্রবর্ীকে পরাজিত করেই 

সমুদ্র প বাংলাদেশে রাজ্য বিস্তার করেন। পশ্চিমবঙ্গ গুধ্ধ রাজ্যের অন্ততূক্তি 
ছিল। মেদিনীপুর, বাকুড়া, হুগলী ( আরামবাগ, মহানাদ ইত্যাদি ) প্রভৃতি 
অঞ্চলে গপ্ুযুগের অনেক মুদ্রা পাওয়! গেছে।১ গুপ্ত রাজাদের আমলে বিষুপুজা, 
শিবপৃজা, হৃর্ধপৃূজ! ইত্যাদির প্রচলন বাড়ে। কর্ণন্থবর্ণের (মুপিদাবাদ ) 
রাজ! শশান্কের আমলে, সপ্তম শতাব্দীতে, মেদিনীপুর তার রাজ্যের অস্তভূক্তি 

ছিল। কঙ্গোদরাজের সঞ্চধম শতাব্দীর (৬১৯ খুষ্টাৰ) একটি লিপিতে 

শশাঙ্কের প্রতিপত্তির সীমানার ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। কঙ্গোদরাজ শ্রীমাধর 
ছিলেন শশাহ্কের অধীন সামন্ত। উড়িষ্যার চিক্কা হুদ ও গঞ্জাম প্রদেশ 

এই কঙ্গোদরাজ্ের অন্তভূক্তি ছিল। পরিফার বোঝা যায়, শশাঙ্ক উড়িস্যার 
গঞ্জাম পর্বস্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন । 
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মেদিনীপুরের দীতন অঞ্চলের শশাঙ্কের স্বৃতিবিজড়িত বিশাল দীঘিগুলি 

'এতিহাসিক" হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি । সরশস্ক দীঘির নামের সঙ্গে শশাঙ্কের 

নামের সাদৃশ্ত লোৌককল্পিত নাও হতে পারে। এই অঞ্চলের শিবের 
একাধিপত্যও বিশেষ লক্ষণীয় । শশাঙ্ক পরম শৈব ছিলেন। তার মুদ্রায় 
সেইজন্য বৃষভবাহন মহাদেবের মৃতি দেখতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের 
এইসব অঞ্চলে যেখানে শৈবধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়, তার প্রাচীনতা অনেক 

ক্ষেত্রে শশাঙ্কের আমল ও গুপ্রযুগ পর্যন্ত টান! যেতে পারে। 
ঝাড়গ্রাম রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সাবিত্রী দেবী। শাঁক্ত দ্বেবী যে 

বলাই বাহুল্য । সাবিত্রী দেবীর বর্তমান মন্দিরটি আধুনিক কালে তৈরি, কিন্ত 

১ এশিয়াটিক সোসাইটির জন ল, ১৮৮১, ১৮৮৪, ১৮৮৯ এবং প্রসিডিংস ১৮৮২) ১৮৯৩ 
পরষ্টব্য। 
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তার অনেক আগে থেকেই সাবিত্রী দেবীর পুজা হয়ে আসছে। সাবিত্রী 
দেবীর মন্দিরের মধ্যে ঝাড়গ্রাম থেকে পাওয়া কয়েকটি পাথরের দেবমৃতি 

আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
১। চতুমুখ লিঙ্গমৃতি। একটি প্রায় নিখুত অবস্থায় আছে, আর 

একটি ভাঙা। 

২। একটি সর্পফণার ছত্রসহ ছ্বাদশভূজ। মৃতি-__-মনে হয় লোকেশ্বর 
বিষুমূতি। মুতিটির নিম্ার্ধ ভাঙা। 

৩। একটি ছোট মনসামুণ্তি, কোলে শিশুসহ । 
মৃতিগুলির বিবরণ এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার 

জানা নেই। কিন্তু মুতিগুলির গুরুত্ব ষে ইতিহাসের দ্রিক থেকে কতখানি, 
তা মৃতিতত্ববিদ্রা বুঝতে পারবেন। পাথরের চতুমুথ লিঙ্গমূতি বাংলাদেশে 
দুর্লভ বললেও ভুল হয় না। ঘাদশতুজা লোকেশ্বর মৃত্তিও, যতদূর গ্গানি, 
সহজলভ্য নয় এবং আজ পর্যস্ত খুব বেশি পাওয়াঁও যায়নি । 

বাংলাদেশে চতুভূ'জ বিষ্ুমূতি ও সাধারণ লিজমুত্তি শিবের প্রাচুধ দেখ যাঁয় £ 
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পালযুগেরও চতুমুখলিঙগমৃতি পাঁওয়! গেছে। পাহাড়পুরের মৃৎ্ফলক 
চিত্রে একটি পাওয়া গেছে, একমুখ ভাঙা । উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গ! থেকে 

চারদিকে চারটি উপবিষ্ট শক্তিমৃতিসহ লিঙ্গমৃত্তি পাওয়া গেছে। একটি 
ব্রোঞ্জের চতুমুখলিঞ্মৃত্তি মুশিদাবাদ থেকে পাওয়া গেছে, দশম একাদশ 
শতাবীর। পাথরের মৃত্তি নেই বললেই হয়। ঝাড়গ্রামের চতুমু মুতি 
পালযুগের হওয়াও সম্ভব। খোদিত লিপি ভিন্ন কোন মৃত্তির সঠিক তারিখ 
বল। কারও ছার! সম্ভব নয়, অন্মান করা যায় মাত্র। তাহলেও ঝাড়গ্রামের 

এই চতুমূখলিঙ্গমৃত্তিগুলি যে খুবই প্রাচীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
এ-অঞ্চলে শৈবধর্মের প্রাধান্তের প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্ত ধারার ইঙ্গিত এই 
মৃতিগুলি থেকে পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রামে নিষাদ-সংস্কৃতির মুল প্রবাহে যে 

বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগ থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারা আলোড়ন স্থ্টি করেছে, তাও 
বেশ বোঝ]! যায়। সেই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নিষাদ, বৌদ্ধ ও হিন্দু সংগ্কতির 

মধ্যে যে লেনদেন হয়েছে, তাঁর ইতিহাসও চমকপ্রদ । ঝাড়গ্রামে সেই সব 

সাংস্কৃতিক নিদ্শনেরও অভাব নেই। 



ঝাড়গ্রামের উৎমব-পার্বণ 
মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল বিচিত্র সধ উতসব-পার্ণের গিরিনিঝ'র বিশেষ । 
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান৷ জুড়ে এই সব উৎসবগুলির প্রচলন বেশি দেখা 
ঘায়। বিশেষ বিশেষ উৎসবের এই ধরনের আঞ্চলিক আধিপত্যের নির্দিষ্ট 
কারণ থাকে । সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রসার সম্বন্ধে ধারা অনুসন্ধান 
করেন, তার! জানেন যে, উৎসবের আঞ্চলিক আধিপত্য থেকে সাধারণত 
সাংস্কৃতিক উৎসের হদিশ পাওয়া ষায়। “কালচার-ট্রেটের 'ডিন্ত্িবিউশন' 
অনুশীলন করলে এবং তার “ডিফিউজানের” ধারাপথগুলি খুঁজে বার 
করলে, অনেক সময় উৎস-সন্ধানে কৃতকার্য হওয়া যায়। ইন্্রধ্বজের উত্সব, 
টুঙ্থ ভাছু প্রভৃতি উৎসবের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধেও এই ধরনের কথা 
বলা যায়। 

সীওতালদের মধ্যে সোহরাঁয় পরব হচ্ছে সবচেয়ে বড় পর্ব। সোহরায়কে 

শস্য-উৎসবের মহানন্মময় পরিসমাপ্তির উৎসব বা৷ পরিপূর্ণতার উৎমব বলা 
যায়। আধাঢ় মাসের “এরঃ কি পিম্ হল বছরের প্রথম উত্সব, বীজ বপনের 
উৎসব। বীজ লাগাঁনো শেষ করে শ্রাবণ মাসে সবুজ রঙের মূ পূজা দিতে 
হয়, ধাঁন যাতে সবুজ হয় সেই জন্যে। কি চমৎকার কল্পনা ও কামনার 
সংমিশ্রণ! পুজার মন্ত্র হল : 

নে তবে এরঃ ক সিম ঞতুমতে এমাম চাঁলাম কানা, 
মিৎ ঠেনলে এরা, গেল বার ঠেন কানাইয়ঃ মুনাইয়ঃ ম| 

জারগে দা: জুণ্ডি দাঃ ক হোত্র আগ 

চাঁপে আগুই মার নিয়া আতোঁরে মনোহরে 

ছুকাঃ ক পাপা: ক রগ বিঘিনাঃ। 

অর্থ হল: “এই যে আমর! বীজ বুনবার নামে দিচ্ছি, এক জায়গায় বুনলে 

যেন দশ জায়গায় হয়। জল যেন প্রচুর হয়। বৃষ্টির জলে যেন ভরিয়ে দেয়, 
ভাসিয়ে নিয়ে যায়, গ্রামের মধ্যে ঘত দুঃখের ও পাঁপের অস্থখ-বিস্বখ আছে 
সব।” তারপর অগ্রহায়ণ মাসে জ্ঞানথাড় পুজে! হয়। গ্রামের লোক শুয়োর 
কিংবা ভেড়া! বলি দেয়, তাকে জানথাড় বলি বলে। প্রার্থনা হল : “হে বাপু 

গল 
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ঠাকুর! ধানচালের যেন শোঁধ বাড়ে, জমিতে যেন খামার তৈরি করতে পারি। 
ইছুর ইত্যাদি যারা ক্ষেতের ধান নষ্ট করবে, হে ঠাকুর, তাদের তাড়িয়ে 
দেবেন।” এরপর নায়েক নতুন ধানের পুজো করবে এবং গ্রামের লোক ঘরে 

ঘরে ধান 'নাওয়াই' ( বনান্ন ) করবে। “ 
পৌষ মাসে ধান কাটা-ঝাড়ার পর হবে মোহরায় পরব, সাঁওতালদের 

সবচেয়ে বড় পরব এবং বাংলার লোঁকসাধারণেরও। আমরা বলি পৌধাঁলি, 
পৌষ-পার্বণ। কয়েকদিন ধরে বিরাট উৎনব, বিবিধ তার অনুষ্ঠান। তার 
মধ্যে গো-উতসবটি বিশেষ লক্ষণীয় । গান হয় £ 

কো নাহি পসিরিজালা 

বোঁমা পিরথিমা হো, 

কো নাহি পিরিজালা 

গাইয়া যে। য়ো রে; 
কে স্ষ্টি করেছে এই পুথিবী? কে-ই বা স্যষ্টি করেছে গরু? 

ঠাকুরাহি সিরিজালা 

বোম। পিরিথিমা হো; 

ঠাকুরাহি সিরিজাল! 
গাইয়া যো য়োরে; 

গরু খেদিয়ে নিয়ে আসে চালের গুড়ি দিয়ে গোলঘেরা খণ্ডের কাছে। 

খণ্ডের ভিতরের ডিম গরু মাঁড়িয়ে দিলে বা শু'কলে, গরুর পা ধুইয়ে, শিঙে তেল 
মাখিয়ে দি'ছুর দেওয়া হয়। তারপর নাগরা, মাঁদল বাঁজীতে বাজাতে তারা 

ঘরে যায়। নায়কে ও মাঝির! তাদের হাড়িয়৷ খাওয়ায়। সন্ধ্যা হলে বুড়ো- 

বুড়ীরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন যুবকরা গরু জাগায়, গোঁয়ালঘরের দরজায় 
াড়িয়ে মাদল বাজায় আর গান গায় £ 

গাইয়িনী আওয়ে বেরেনা ডুবায়েতে, 

মাহিনিনি আঁওয়ে আধা রাতা৷ যো য়ো রে, 
মাহিসিনি আওয়ে আধ! রাতা যো 

গরু ফিরে আসে হৃর্ধ অন্ত যাবার আগে, মহিষ ফিরে আসে আধ| রাতে। 
এই রকম লব গান গেয়ে গেয়ে ঘরে ঘরে যায় তারা, মাঁদল বাজায়, বাশি 

বাজায়, পথে পথে অঙ্লীল সব কথা বলে। ঘরে যারা থাঁকে তারা যেন শুনেও 
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শোনে না। তারপর মেয়ের গরু বরণ করে। দুর্বাঘাস, আতপচাল, ধান 

ইত্যাদি গরুর দিকে আর গোয়ালের দিকে ছড়াতে ছড়াতে গান গায়__ 

হাতে লেলা আওয়া চাল, 

গোছা লেল! পাকাল পান, 

চালি বেল! আমকি দেবী 

গাইয়ে চুম্বাই। 

হাতে নিল আতপ চাল, কৌঁচড়ে নিল পাঁকাল পান, চল আমকি দেবী 
গরু চুন্বাই। এইভাবে উৎসব চলতে থাকে । গরু-খেলানো হয়। গরুগুলিকে 

খু'টিতে বেঁধে শিঙ দিয়ে গু'তোপ্ততির খেলা । অতঃপর মাঝির ঘরে দেশ- 
কুটুমদের অভ্যর্থনার জন্যে খাট, পি'ড়ি, মাচি পেতে দেওয়া হয়। জগমাঝি 
গ্রামের ছেলেদের বলে : যাঁও, কুটুমদের হাঁড়িয়া দাও, ছুই খল। করে ভাল, 

ছুই খল! করে চটকান, আর এক মুঠো করে চিড়ে-মুড়ি সকলকে দাও। গান 
গাওয়া হয় : 

ডুড়ু ডুডুসোনায়াতে 

আয়েলে হো সাঙ্গ! ভাইয়া 

বাইস৷ হে সোনেরে পালাকে । 
কিছুই নাহি করাল! হো, 
সাঙ্গ! ভাইয়া, মীহিতে মরি। 

ডুড়ু ডুড়ু বাজন৷ শুনে, সাঙ্গ! (বন্ধু) ভাই, তুমি যখন এলে, তখন বস 

সোনার পালক্কে। কিছুই করিনি সাঙ্গ! ভাই, তোমাদের কিছুই অভ্যর্থন৷ 

করতে পারিনি, লজ্জায় মরে যাই । 

একার ছিলিম তামাকুর 

খায়েলে হো৷ সাঙ্গ! ভাই, 

বডোরে বেওহাররে ; 

একার ঘুটি পানিয়ো পিলে হো, 
সাঙ্গ ভাই বডোরে স্থলাং। 

একছিলিম তামাক খেয়ে নাও হে সাঙ্গ ভাই, সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় সম্মান। একঘটি জল খেয়ে নাও হে সাঙ্গ৷ ভাই, সেইটাই হুল বড় 
আনন্দ। এইভাবে বিচিত্র উৎসবের ফোয়ার৷ ছুটতে থাকে । 
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সাঁওতাঁণী উৎসব কিভাবে ঝাড়গ্রামের সমস্ত লোঁকোতৎসবের মধ্যে প্রভাব 

বিস্তার করেছে, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ঝাড়গ্রামের বিখ্যাত বাধনা পরব। 

কালীপুজোর পরদিন থেকে তিনচারদিন ধরে এই উৎসব হয়। প্রধানত 

মাহাতো। অরেণীর মধ্যে প্রচলিত। বাঁধ না-পরবের প্রথম দিনে গোঠপৃজা হয়। 
কোন ফাঁক মাঠের একটি স্থান পরিষফার করে নিয়ে পুজোর আয়োজন করা 

হুয়। গ্রামের গরুর সমাবেশ হয় সেখানে । গরুর পায়ে ভিমভাঙার ব্যাপার 
এখানেও হয়। তাতে গোধন বাড়ে, বাঘের উপদ্রব থাকে না, এই রকম 
বিশ্বীন সকলের । গোজাগরণ পর্ব চলে। ধামসা ও ঢোলের বাগ্ধঘহ পাড়ায় 

পাড়ায় গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানো হয়। দ্বিতীয় দিন হয় গোপৃজা। তৃতীয় 
দিন হয় আনন্দের অনুষ্ঠান। গরু-খেলানো৷ হয়, হাড়িয়াও খাওয়া! হয়। 
অবিরাম ঢোল ধামস। বাজিয়ে গরুকে উত্তেজিত কর! হয় লড়াই করতে । গান 
গাওয়৷ হয় £ 

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি পানিয়া বরধিল 

আঙ্গিনাতো৷ কাঁদা পড় গেল 

ধীরে চল ধীরে চল শিরমণি গেইয়।-_ 

_ইত্যাদি। 
পৌষসংক্রাস্তিতে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের টুম্থ উৎসবও খুব বিখ্যাত। কয়েক- 

দিন আগে থেকেই উৎসবটি আরম্ত হয়। সংক্রান্তির দিন মেফেপুরুষ সকলে 
মিলে মকর ন্নান করে। টুম্থর গানগুলি মেয়েপুরুষ সমবেতভাবে, অথবা 
আলাঁদাও গাঁওয়] হয়। সারারাত ধরে সকলে গান করে। গানের একটি 

নমুনা দিচ্ছি £ 

টুক্নর কাছে আলো জলে 
দেখায় লো কালো কালো । 

বিষ্ণুপুরে টুম্থ আমার 
খুঁজে গো ঝাড়ের আলে! ॥ 

মেদিনীপুরে দেখে আইলাম 
সোনার টুস্থ যায় চলে । 

হায়রে হাতে নাইরে পয়সা 
লিতম টুন্থ দর করে॥ 
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ওরে ওরে ও চৌকিদার, 

কোন কুলিতে হাক দিলি। 

আমার পাড়ায় টুন্ন চুরি, 

কোন্থানেতে ঘুমিয়েছিলি ॥ 
_ইত্যাদি॥ 

টুহ্ু উৎসবের আধিপত্য একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। 
মানভূম থেকে আরম্ভ করে, তার সংলগ্ন বাকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলেই টুন্থ 
উৎসবের সমারোহ বেশি। এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থেকে এই উৎসবের 

উৎন-কেন্দ্রের হদিশ পাওয়া যেতে পারে । 

এই রকম আরও নানারকমের উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠান দেখা ধায় 

ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে । উৎসবের গানগুলি যারা রচন! করে তারা শহরের সৌখিন 
কবি নয়। অধিকাংশই সাধারণ গ্রামের কৃষক | মুখে মুখে স্থুর যৌজনা করে 

গান রচিত হয়, উৎসবে-পার্বণে গাওয়া হয়, তারপর উৎসবান্তে হয়ত গানটিও 
লুগ্ত হয়ে ষায়। আবার নতুন গান রচিত হয় নতুন বছরের উত্পবের সময়। 

প্রধানত উৎসবের আনন্দের জন্য গানগুলি রচিত হলেও, কৃষক কবিদের রচিত 
এইসব গানের মধ্যে তাদের নিজেদের জীবনের দুঃখকষ্ট অভাব-অভিযোগ ও 

বেদনার কথা অনেক সময় যেন অজ্ঞাতসারেই মূর্ত হয়ে ওঠে। উৎসবের 

আনন্দের নৃত্যগীতাহুষ্ঠানের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন বেদনায় হীরকখণ্ডের 

মতন ঝল্দিয়ে ওঠে এবং শ্রোতার কানের ভিতর দিয়ে মর্মে পৌছায়। যেমন 
ভাওয়াইয়া গান-_- 

ও ভাই মোর ভাওয়ালিয়৷ রে-_ 

চতুর্দিকে জলে স্থরজ বাতি 
তোমার কেনে বল আধার রাঁতি হে, 

হায় হায়, পরাণ বোঝ। কতদিন বইবেন ভাই 
ও ভাঁই মোর ভাওয়ালিয়! রে-_ 

ওরে বালুতিতি পঙ্ধী কাদে হে 

নিজের আহার খুঁজিবারে রে-_ 

ওরে একবেল! তোমার অনু (অন্ন) জোটে হে 
পিদ্ধনো তোমার কাপড় কোঠে রে 
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হাঁয় হায়, খালি পরিতেন লেংটি সব সার 
ভাই মোর, ভাওয়ালিয়৷ রে ॥ 

সাধারণত বিজয়াদশমীর দিন কাঠিনৃত্যের সঙ্গে এই রকম সব গান গাওয়া 
হয়। উৎসবের আনন্দসরোতের মধ্যেও অস্তঃসলিলার মতন সাধারণ দরিদ্র 

কৃষকদের জীবনের বেদনার প্রবাহ বইতে থাকে। উৎসব ম্লান কর! তার 

উদ্দেশ্য নয়, মনে হয় যেন সাধারণ মানুষের মনের বেদনা এইভাবে উৎসর্গ করেই 
উৎসব সার্থক কর! হয়। 

ইন্রধ্বজের উৎসব হল ঝাড়গ্রামের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব । 

এখন 'গ্লান হয়ে এসেছে । ধ্বজ-উৎসব বহুকালের প্রাচীন উৎ্সব। মানভূম, 

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রধানত এই উৎসবের প্রাবল্য দেখা যায়। অবশ্ঠ 

বাংলাদেশের মধ্যে । বাংলার বাইরেও অনেক রাঁজারা এই উৎসব করতেন বা 

করেন। কলাইকুগ্ডার রাজারা এক সময় এই উত্সব মহাসমারোহে করতেন। 

নাড়াজোলের রাজারাঁও করতেন। ঝাড় গ্রামের রাজাদের ও এটি প্রধান উত্সব। 
বিষ্ুপুরের রাজাদের ইদ-উৎসবের বর্ণনা বিষুপুর-প্রসঙ্গে আগে করেছি। 
মানভূমের পঞ্চকোটের রাজারাও এই উত্সব করতেন। ময়দানে ৪০৫০ হাত 
দীর্ঘ একটি শাঁলগাছ প্রোথিত করে তার মাথায় ইন্দ্রছত্র নামে একটি বীশের 

ছাত৷ নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তাতে খই, দই বর্ষণ করা হয়। 

প্রজার (প্রধানত এ অঞ্চলের সীওতালর! ) নাগরা-মাদল বাজিয়ে নাচগান 

করে। রাজার উৎসবে আনন্দ করে প্রজারা। বিষ্ণপুরে পঞ্চকোটে যেমন, 
ঝাড়গ্রামেও তেমনি । ঝাড়গ্রামের অনেক জায়গায় ইদকুড়ির ময়দানে প্রোথিত 
শালগাছ দেখেছি । বোঝা যায়, ইন্দ্রধ্বজের উৎসব বেশ ব্যাপকভাবেই এই 

অঞ্চলে হয়। একসময় ঝাঁড়গ্রামের রাজারা সকল সমাগত প্রজাকে এই 
উৎসবের দিন খাবার ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়নও করতেন। এখন রাজার যুগ 

চলে গেছে, হৃতরাং রাজার উৎসবের সমারোহও আর নেই। প্রথা অনুযায়ী 

উৎসব হয়, এই পর্যস্ত। কিন্তু উৎসবের তাৎপর্য কি? 

পৌরাণিক কাহিনী হুল-_অন্রদের সঙ্গে রণে পরাজিত হয়ে দেবরাজ 
ইন্্র ব্রহ্মা ও বিষুর শরণাপন্ন হন। বিষণ গ্রীত হয়ে ইন্দ্রকে মাল্যছত্র 
ঘণ্টাদিযুক্ত, শরৎস্থ্যপ্রতিম, দেদীপ্যমাঁন এক দিব্য ধ্বজ প্রদান করেন। হন 
সেই ধ্বজ নিয়ে অন্থ্রযুদ্ধে জয়লাভ করেন। অনস্তর ইন্দ্র সেই বেখুরয় ধ্ব 
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চেদীপতিকে দান করেন। চেদীপতি যথাবিধানে ধবজ পূজা করায় প্রীত হয়ে 
দেবরাজ আদেশ করেন--“যে রাজা! এই রকম ধ্বজপুজা করবে, তার ধমবল 

শহ্য বৃদ্ধি হবে এবং সর্বকার্ষে সে সিদ্ধিলাভ করবে ।” বৈদিক যুগ থেকেই 

এই পুজার প্রচলন হয়েছে বলে মনে হয়। আর্ধরা যখন যুদ্ধে অনার্ধদের 

পরাজিত করেছেন, বাঁজ। হয়েছেন, তখন এইভাবে তারা বিজয়োঘসব পালনের 

রীতি প্রচলিত করেছেন। যুদ্ধে যে অনাধদের সহজে তাঁর! সর্বত্র পরাঞ্জিত 

করতে পারেননি তার আভাস হ্থম্প্টভাবে পৌরাশিক কাহিনীর মধ্যেই 

রয়েছে। অনাধরা জঙ্গলে বাম করত অনেকে এবং জঙ্গলের বড় বড় 

গাছও পুজো করত। সেই অনা বুক্ষোৎসবকেই রাজকীয় অনুষ্ঠানের ভিতর 

দিয়ে কি আর্ধরা এই ধ্বজ-উৎসবে পরিণত বা বূপাস্তরিত করেছেন? ইন্দ্র 
দেবতাদের রাঁজা' এবং ছত্র হল রাজকীয় প্রতীকচিহ। শালবৃক্ষকে তাই 
এভাবে সাজিয়ে ইন্দ্র্বজ তৈরি কর। হয় এবং রাজকীয় প্রতীকমহ তা রাঞ্জ- 
উত্সবে পরিণত হয়। উৎসবের মামও তাই ইন্দ্রধবজের উৎ্সব। মানভূম, 

বাকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে এই উৎসবের প্রাধান্তের প্রধান কারণ, এ-অঞ্চলের 

ইতিহাসও অনেকটা তাই। অরণ্যময় আদিবাশীপ্রধান এই অঞ্চলে রাজ- 

সিংহাসন দখল করার কাহিনী অথব। রাজ। হওয়ার কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক 
দেবান্থরের কাহিনীর ছবিটি স্পষ্ট ভেসে ওঠে । স্থানীয় 'অস্তুর+ বা আদিবাশীদের 

পরাজিত করে বিভিন্ন রাঁজবংশ যখন এই অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, 
অথবা কোন জাতির বিশেষ কোন গোত্র বা শাখা রাজত্ব কায়েম করেছে, তখন 

বিজয়োত্মবরূপে এই ইন্দ্রধ্বজের উত্সবের প্রচলন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 

পশ্চিম সীমান্তের এই ইন্দ্রধবজ উৎসবের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের এক অবলুপ্ধ 

ংঘাত-পর্বের এই পরিচয় পাওয়া যায়। 

১৬০ 



চিল্কিগড় 
শালবন আর সাঁওতাল পল্লীর ভিতর দিয়ে ঝাঁড়গ্রাম থেকে মাইল ছয় সাত 

পশ্চিমে গেলে জামবনি পৌছানো! যাঁয়। জামবনির রাজবংশের গড়ের নামই 
হল চিল্কিগড়। সামনেই দলুং নদী ( বা! ছুলং ) পার হয়ে যেতে হয়। এই 
দলুং নদীর উপত্যকার অনেকটা অংশ জুড়ে জামবনির রাজাদের বাজ্য বিস্তৃত। 
পাহাড়ী নদীর মতন স্থন্দর আকাবীকা গতিতে রাজবাড়ির পুবদ্দিক কতকটা 

গড়ের মতন বেষ্টন করে দলুং নদী বয়ে গেছে । দলুং নদীর পশ্চিমে রাজবাড়ি, 
পুবে নদীর উপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে কনকছুর্গার মন্দির। জঙ্গল চারিদিকে 
বললেও ভূল হয় না। জঙ্গল হাসিল করে দলুং নদী বেষ্টিত এই স্থানে যে 

একদিন চিল্কিগড় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজও জামবনির প্রাকতিক 
পরিপার্খ দেখলে পরিফার বোঝা যায়। 

শালবনের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ছেড়ে চিল্কিগড়ের সামনে 

পৌছলে মনে হয় যেন বনেরই কোন রাজ] নির্জন এই চিল্কিগড় থেকে 
চারিদিকের জঙ্গল মহলে তার রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু জামবনির 

রাজার কি এই বনাঞ্চলেরই স্থানীয় রাঁজা? অর্থাৎ এখাঁনকার আদি বন- 

বাসীদের কোন সর্দার রাজা ? রাজার তা বলেন না। তাদের রাজবংশলতার 

মধ্যেও সেকথ। কোনখানে লেখাজোখা নেই। রাজারা বলেন (এদিককার 

অন্্যান্ত আরও অনেক রাজার মতন ) ষে, তারা বিদেশ থেকে এদেশে এসে- 

ছিলেন এবং রাজ্যলোভে নয়, পুণ্যলোভে; কিংবাস্তীর সত্যই কেরামতি 
আছে। এইটুকু বোঝা যায়, কোন এক ব্যক্তির একটি মস্তিস্ক থেকেই এই 

কিংবদস্তীর কথিকাঁটি রচিত হয়েছিল । শ্রীক্ষেত্রে পুণ্যার্থে আসা এবং অতঃপর 

পুণ্য কামনা পরিত্যাগ করে রাজ্যলোভে রাজা হয়ে বসা। ছুটি কিংবদস্তীর 

বিচিত্র প্রতিপত্তি দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে। একটি শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে, 

ঘিতীয়টি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। গোপের গাইগরুর দুধ উবে যাওয়ার 

সঙ্গে শিবের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা একটি, আর একটি শ্রীক্ষেত্রে পুণ্য করতে 
এসে ঘটনাচক্রে রাজতখ তে বসা। কোন্ কুশলী কথাশিল্পী, আরও অনেক 

লোককথার মতন, এমন সুন্দর কিংবদস্তী রচনা করেছিলেন, তা আজ আর 
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জানবার কোন উপায় নাই। না থাকলেও, এই জাতীয় কিংবদস্ঠীর যে কোন 
একটা এতিহাসিক মূল কোথাঁও আছে বলে মনে হয় এবং শিব থেকে 

রাজা পর্যস্ত সকলেই যখন একই ধরনের কিংবদস্তীর সাহায্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
স্থযোগ পেয়েছেন, তখন মনে হয় তাদের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে এমন কোন 

বাস্তব ইতিহাস আছে যা ঢেকে রাখার জন্য কিংবদস্তীরূপ খোলসের আশ্রয় 
নিতে হয়েছে । 

যাই হোক্, চিল্কিগড় ব। জামবনির রাজার! হলেন ধলভমের বাজবংশেরই 

একটি শাখা । সিংভূম জেলার পৃ ও দক্ষিণ-পূরবাংশ এবং মেদিনীপুর 

জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে ধলভূম পরগণা। ধলভূমে নাকি ধল রাজার! রাজত্ব 

করতেন আগে এবং শোন! যায়, তারা নাকি রজক ছিলেন বলে ধবল, 

উপাধি পেয়েছিলেন। এও লোককল্পন! ছাড়া কিছু নয়। সেই কল্লিত ধবল 
রাজাদের পরাদদিত করে বতমান ধলভূম রাজবংশের আধিপুরুষ তার রাজ্য 

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ধল রাজাদের পরাজিত করেছিলেন বলে 

ধবলদেব" উপাধি পান। এ'রা প্রায় সাতাখ-আটাশ পুকষ ধরে রাজত্ব করছেন, 

রাজবংশের কুলপঞ্ভীতে দেখা যায়। অর্থাৎ প্রায় ৭০* বৎসর এঁদের রাজত্বের 

ইতিহাস। তাই যদি হয়, তাহলে হিন্দু সেনরাজাদের আমলে এই ধলভূমের 

রাজারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলতে হয়। কিন্ত রাঁজ্কুলপন্জী ছাড়া তার 
অন্য কোন এঁতিহাঁসিক প্রমীণ নেই। ধলভূমরাঙ্ের অধস্তন বিংশপুরুষ 

রাজা জগন্নাথ ধবলদেব জামবনির তদানীন্তন রাজা গোপীনাথ সিংহের কন্যাকে 

বিবাহ করেন। গোপীনাথ অপুত্রক বলে তাঁর দৌহিত্র ( জগন্নাথ ধবলদেবের 

পুত্র ) কমলাঁকান্ত জামবনির রাজ্য লাভ করেন। এই কমলাকাস্তের বংশধররাই 

জামবনির রাজবশ। কিন্তু ধলভূমের ধলরাই বা কারা এবং জামবনির 
পিংহরাই বা! কাঁরা তার কোন ইঙ্গিত পর্যস্ত নেই কোথাও । আমাদের মনে 

হয়, জঙ্গলমহলের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় আদিবামীদের সর্দার রাঁজারাই রাজত্ব 
করতেন। পরে তাদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ বহিরাগতদের দ্বারা উৎখাত 

হয়েছেন এবং কেউ কেউ তথাকথিত ক্ষত্রিয়ত্বের মর্ধাদাঁলোভে “সিংহ? ইত্যাদি 

উপাধি ধারণা করে, নতুন কুলপঞ্জী রচন! করিয়ে গোত্রাস্তরিত হয়েছেন । 
মর্যাদামোহে এরকম গোত্রাস্তরের ইতিহাঁন বাংলার সমাঁজের সমস্ত স্তরেই 

দেখ! যায়, রাজকীয় স্তরে দেখ! যাওয়] খুবই স্বাভাবিক। 



৩৫৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি * 

জামবনির রাজা কমলাকান্তের পুত্র মানগোবিন্দ। মানগোবিন্দের ছুই 

পুত্র হরিহর ও মধুহুদন। হরিহরের দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র । এই 

ঈশ্বরচন্দ্রের নাবালক অবস্থায়, ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৮১ সাল প্যস্ত, জামবনির 

জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাঁতে ষায়। তার আগে ইংরেজ আমলের 

গোড়া থেকেই জঙ্গলমহলের অন্যান্য সামস্ত রাজাদের মতন, জাম্বনির 

রাজারাও, নিজেদের স্বাধীন সত্ব! বজায় রাখার জন্য স্থানীয় বিদ্রোহাদিতে 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও এবং তার 

শেষ পরিণতি করুণ হলেও, এই সব সামন্ত রাজাদের এই ইতিহাসটুকুই 
গৌরবের । ১৭৬৭ সালে মীরকাশিম নবাব-নাজিমের পিংহাঁনে বসে ইস্ট 
ইত্ডিয়্া কোম্পানীকে যখন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামলহ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও 
মেদিনীপুর জেল! দান করেন, তার কিছুদ্দিন পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম 

সীমান্তের সারা জঙ্গলমহল জুড়ে বিদ্রোহের বহ্ছি ধৃমায়িত হতে থাকে । সেই 
ধূমায়িত বহ্ছি বনাগ্নির মতন জনবিদ্রোহে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে, অঠাদশ শতাব্দীর 

শেষে। প্রধানত স্থানীয় আরিবাশীদের গণবিদ্রোহ বলে ইংরেজরা! এর 

নাম দেন “চুয়াড় বিদ্রোহ'। জংলী ও বন্য যারা, রূঢম্বভাব যারা, তাদের 
'ভদ্রসমাজের” ভাষায় “চোয়াঁড়' ব| চুয়াড় বলা হয়। এই চুয়াড় বিভ্রোহই 
ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ এবং বাংলার পশ্চিমসীমাস্তই সেই 

বিদ্রোহের ক্ষেত্র । ম্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তা যাই বলা হোক না কেন তাকে 

পরবর্তাকালে, তার জন্মভূমি বাংলাদেশের জঙ্গলমহল। বর্তমান যুগের 
জাতীয়তার জন্মভূমির মধ্যে মেদিনীপুরও অন্ততম, কারণ জঙ্গমহলের অনেকটা 

অংশ মেদিনীপুরের অস্তভূক্ত। 

জঙ্গলমহলের অন্যান্ত স্থানীয় রাজাদের মতন ঝাড়গ্ৰাম ও জামবনির 

রাজারাও প্রথমে ইংরেজদের বশ্ঠতা স্বীকার করতে চাঁননি। দীর্ঘকালের 

স্বাধীনতার এতিহ বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের বশীভূত হওয়া তার] বাঞ্ছনীয় মনে 

করেননি । কিন্তু ফাগুপন সাহেবের সিপাহীরা রাজছুর্গ দখল করে (১৭৬৭ 

সালে ) খন রাজার দ্বারস্থ হলেন তখন তাঁরা রাজন্ব দেওয়ার শর্ত মেনে 

নিয়ে বস্তা শ্বীকার করতে বাধ্য হলেন। বাড়গ্রাম রাজের মতন জামবনির 

চিল্কিগড়ের দুর্গ ও যখন ইংরেজদের অধিকারে এল, তখন জামবনির রাজারাও 
শর্ত মেনে নিলেন। এইভাবে একে একে জঙ্গলের “বদ্মেজাজি রাজাদের, 
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(ইংরেজদের ভাবায়) দমন করে ইংরেজরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে 

লাঁগলেন। কিছুদিন পরেই “চুয়াড় বিদ্রোহ” ব্যাপকরূপে দেখা দিল এবং 

সেই বিদ্রোহে স্থানীয় সামস্ত রাজারা অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ 
দিতে লাগলেন। ঝাড়গ্রাম ও জামবনির রাজারাঁও বিদ্রোহীদের নানাভাবে 

উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।১ 

এই হল জামবনির বাঁজাদের রাজত্বের ইতিহাস। তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার 

যে কাহিনী আগে বলেছি, তার সঙ্গে তাঁদের আচরিত ধর্নান্ুঠানের কোন 

সামগ্নশ্ত আছে বলে মনে হয়না। বহিরাগত ক্ষত্রিয় রাজবংশ যদি তারা 

হন, হতে পারেন। তা নিয়ে, অথবা রাজবংশের কুলপন্ধীর সত্যতা নিয়ে 

বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের আচরিত ধর্মাহু্ঠানাদির মধ্যে 

পরিপার্থের বন্য ধর্মান্ুষ্ঠানের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখা যায়। জামবনির 

রাজাদের যে কনকদুর্গ। দেবী, তিনিই চিল্কিগড়ের প্রধান দেবী। গভীর 
জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ী দলুং নদীর পাড়ের উপর কনকছুর্গার দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। 

পুরাতন পঞ্চরত্ব মন্দিরের পাশে নতুন নাট-মন্দিরসহ মন্দির নিয়িত হয়েছে 
এবং নতুন মন্দিরের মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্যরীতির কোন চিহ্ন নেই, রুচিরও 
পরিচয় নেই। অর্থব্যয়ের পরিচয় আছে, শিল্প-রুচির পরিচয় নেই। কনকছুর্গ! 

মহাঁসমারোহে পৃজিত হন এবং বলিদানও হয় সাড়ন্বরে | যে রকম থম্থমে 

বন্ত পরিবেশে কনকতুর্গা প্রতিষ্ঠিত, তাতে মনে হয় এককালে হয়ত দেবীর 

সামনে বন্দী শক্রর মুণ্ডচ্ছেদন করা হুত, নরবলি দিয়ে । জঙ্গলমহলের রাজা 
জংলী রীতিতে দণ্ড দিতেন। আর একথাও মনে হয় যে, কনকছুর্গার 

কনকত্বটাই আমল পরিচয় নয়। আসলে এই জঙ্গলমহলের কোন বনদেবী 

হয়েছেন বনদছুর্গ৷ এবং পরে জামবমির রাজাদের রাজকীয় পোষকতায় 
কনকমগ্ডিত হয়ে তিনি কনকদূর্গ৷ নাম ধারণ কবেছেন। আজও দলুং নদীর 

তীরে কনকতুর্গ৷ যেখানে বিরাজ করেন, সেখানকার পরিবেশে যেন হারানো 

অতীতের আরণ্যক হিংশ্রতার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে, গ! ছম্ছম্ করে। 
কনকছূর্গ৷ ছাড়া চিল্কিগড়ে বিখ্যাত রঙ্ধিণী দেবীও আছেন । জামবনিতে 

তিনি খুব বিখ্যাত ন| হলেও, রাজবাড়ির সীমানার মধ্যে তার অথিষ্ঠান 

১ ৬৮. 0. চাত01776৩2 22111010904 101506160 600105, ৬০] 1], 1763-67 ; 
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বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রাঙ্গবংশের কুলদেবতার মতনই তিনি পূজিত হন অথচ 

কনকছুর্গার কনকের সমারোহের তলায় তার প্রতিপত্তি ষেন চাপা পড়ে 

রয়েছে। ধলভূম রাজবংশের সঙ্গে রঞ্ছিণী দেবীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 

কিংবাদস্তী এই, রঙ্ধিণী দেবী আগে ছিলেন খড়গপুরের কাছে। সেখানে পীর 
লোহানীর সঙ্গে তার লড়াই হয়। লড়াইয়ের কারণ হুল নরবলি নিয়ে বিবাদ । 

গ্রামের লোককে পালাক্রমে রঙ্কিণী দেবীকে একটি করে মানুষ যোগাতে 

হত নরবলির জন্য । একবার এক বিধবার পাল! পড়ে। বিধবার একটি 

মাত্র পুত্রসস্তান। তার দুঃখে সে যখন কাতর হয়ে কাদছে, তখন পীর 

লোহানী তার জন্য ওকালতি করতে যান রঙ্কিণী দেবীর কাঁছে। পীরের 

সঙ্গে দেবীর বিবাদ হয় এবং লড়াই হয়। দেবী খড়াপুর ছেড়ে ধলভূষের 

রাজাদের কাছে জঙ্গলভূমিতে চলে যান। ধলভূমের রাজার! তাকে প্রতিষ্ঠা 
করে নরবলির বাবস্থা করেন। কিংবাস্তীর মধ্যে পীরের মহাহুভবতা কৌশলে 
প্রচার করা হলেও, রষ্ষিণী দেবীর আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। রক্কিণীও 

যে জঙ্গলের বনদেবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরবলি হত তার সামনে 

এবং মাত্র এক শতাব্ধী আগেও যে হয়েছে বর্ধমান অঞ্চলে, তার প্রমাণ 

আছে অনেক । 

ধলভূমে রঞ্চিণী দেবী প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে মহাসমারোহে এখনও তার 

পূজ| হয়। জামবনির রঙ্কিণী দেবী কতকটা কনকছুর্গার কনকর্জোতির 
দীপ্িতে শান হয়ে আছেন। কোন দেবাঁলয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত নন। কয়েকটি 

শাল গাছের ছোট্ট একটি ঝোপের মধ্যে তাঁর আস্তানা । সীওতাল, মুড 
প্রভৃতি আদিবাসীদের 'জাহেরবঙ্গার মতন। এক কথায়, জামবনির রাজাদের 

রহ্কিণী দেবীর স্থানটিকে স1ওতাঁলদের 'জাহেরবঙ্গারি' স্থান বা জাহের (ঝোপ ) 

বল! যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। শুধু জাহের নয়। রঙ্কিণী দেবীর মৃতিও কিছু 
নেই। মাটির হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি ষি'ছুর-লেপা রয়েছে এবং তাঁই হুল 
রঙ্ষিণী দেবী। এরকম অনেক দেবতা এখানকার সাঁওতালদের মধ্যে দেখ! 

যায়, ঠিক এই রকম জাহেরে বিরাজ করছে । বহিরাগত ক্ষত্রির জামবনিরাজ 

এইভাবে রাজবাড়ির সীমানার মধ্যে একপাশে শাল গাছের জাহেরে মাটির 

হাঁতিঘোড়া দিয়ে রক্ধিণী দেবীর পূজা করেন কেন? কুলপপ্জীতে সে কথা লেখা! 
নেই, এবং তার জন্যই অনুসন্ধানীর কৌতুহল জাগায় বেশি। 



ঝাটিবনি-শিল্দ! 
জঙ্গলমহলের বিখ্যাত চুয়াড় বিদ্রেহের অন্যতম প্রধান ঘাটি ছিল শিল্দা। 
পরগণ] শিল্দাঁর পূর্বেকার নাম ছিল ঝাঁটিবনি। এ-অঞ্চল যে একসময় স্থানীয় 

আদিবাসীদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল, আজও তা৷ বোঝা যায়। ঝাঁড়গ্রাম থেকে 

বেরিয়ে সোজা! উত্তরপশ্চিষে দৃহিহুড়ী আন্ধারিয়। বিনপুরের ভিতর দিয়ে 

শিল্দা যাবার পথ। মধ্যে মধ্যে বিসভৃত শালবন, আর লোধা ও সাওতালদের 
বপদতি। এই পথেই আমর] গিয়েছিলাম । শিল্দা ছাড়িয়ে আরও উত্তর- 

পশ্চিমে বেলপাহাড়ী ও তামাজুড়ী। তামাজুড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের 

তামার হাতিয়ার পাওয়া গেছে, সেকথা আগে বলেছি । পার্বত্য পরিপার্ের 

মধ্যে তামাজুড়ী। শিল্দা থেকেই মানভূম-য়েদিনীপুর সীমান্তের তরঙ্গায়িত 

রেখা পরিষ্কার দেখ! যায়। তামাজুড়ীর পরেই মানভূম। যাবার পথে দক্ষিণে 

বাকুড়া, বামে সিংভূম | 

শিল্দা পরগণায় কাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল আগে এবং পরে কারা 
রাজত্ব করেছিলেন, তাই নিয়ে অনেক কাহিনী শোন যায়। তার ভিতর 
থেকে এতিহাঁসিক সত্যের আভাস পাওয়। যায় মাত্র, কিন্ত কোন্টা সঠিক 
এঁতিহাসিক সত্য তা বলা যায় না। ১৮৮৭ সালে শিল্দীর তদানীস্তন জমিদার 

রাজ। মানগোবিন্দ মল্পরায় সদর বোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে জেলার কলেক্টর সাহেবের 

কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, তাই থেকে শিল্দার রাঁজত্বের ইতিহাস অনেকটা 
জানা যায়। পত্রে বলা হয় যে, বাংলা ৯৩১ সনে, ইংরেজী ১৫২৪ খুস্টাৰে 

মাঁনগোবিন্দের প্রপিতামহ মেদিনীমল্লরায় সসৈন্যে দক্ষিণ দেশ থেকে (কোন্ 
দক্ষিণ?) এসে ঝাটিবনি বা ণিল্দা অঞ্চলের তাখকালিক রাজা! বিজয়সিংহকে 

পরাজিত করে রাজ্য দখল করেন। কিন্তু কোন্ দক্ষিণ দেশ থেকে তারা এসে- 

ছিলেন “মল্প” উপাধি নিয়ে, সে প্রশ্নের কোন সছুত্র পাওয়া যায় না। স্থানীয় 
যে বিজয়সিংহ রাজাকে মল্লদের পূর্বপুরুষ জয় করেছিলেন, তিনিই বা কে এবং 

কোন্ বংশজাত, তাও জানবার কোন উপায় নেই। কিংবদস্তী হল, এদেশে 
নাকি ডোমজাতির রাঁজবংশই আগে রাজত্ব করতেন বিজয়সিংহের কোন 

পূর্বপুরুষ সেই ভোমরাঁজাদের পরাজিত করে এই অঞ্চলের রাঁজা হম। সেষাই 
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হোক, ইস্ট ইপ্ডিয়া৷ কোম্পানীর দশপাঁল৷ বন্দোবন্তের সময় দেখা যাঁয়, রাজ! মান- 

গোবিন্দ মল্পরায় শিল্দার জমিদার ছিলেন। ১৮০৬ সালে তার মৃত্যু হয়। 
রাজার সাত রাঁনী ছিলেন। মৃত্যুর পর অগ্চতম! রানী কিশোরমণি রাঁজা-পরি- 
চালনার ভার গ্রহণ করেন। এই রানী কিশোরমণি সম্বন্ধে অনেক গল্প শোন। 

যায় এই অঞ্চলে | দেখ! যাঁয়, রাজার চেয়ে আমাদের এই বাংলাদেশে রানীদের 

ক্ষেত্রে লোক-কল্পনা অনেক বেশি উদার হয়ে ওঠে। দান-খ্যান দয়া গ্রজা- 

বাৎসল্যের তো৷ কথাই নেই, বীরত্বের দিক থেকেও দেখ যায়, রাঁজাদের তুলনায় 
রানীরা অনেক বেশি কীতিমতী | শিল্দার রানী কিশোরমণির ক্ষেত্রেও তাঁর 
কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কিশোরমণি দত্তক নিয়েছিলেন শ্রীনাথ পাত্রকে। 

১৮৪৮ সালে রানীর মৃত্যুর পর শ্রীনাথই জমিদারীর মালিক হুন। তারপর 
মানগোবিন্দ মল্লের দৌহিত্রদের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মোকদদম৷ হয় 
এবং দৌহিত্র মুকুন্দনারাপ্ণণ দেও শীশল্দার জমিদারী পাঁন। ক্রমে জমিদারী 
দেনার দায়ে লাটে উঠতে থাকে এবং অবশেষে নানা হাত ঘুরে “মেদিনীপুর 

জমিদারী কোম্পানী”র অধীনে যায়। 

শিল্দা রাজবংশের গড়বাড়ি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। 
অনেকটা এলাকা জুড়ে ঘেরা রাজবাড়ি। তার চৌহদ্দির মধ্যেই একাধিক 
দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। একটি দেবালয়ের গায়ে লিপি আছে--১৭৪২ শকাব 

লেখা । অর্থাৎ ১৮২ থুষ্টাবে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। তখন রানী কিশোরমণির 

রাঁজত্বকাল (১৮২০_-১৮৪৮ খৃঃ)। কিশোরমণিই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। তারই রাজত্বকালে আরও দেবালয় এবং “শিল্দার বাঁধ নামে প্রসিদ্ধ 

জলাশয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোঝা যায়। 
শিল্দার রাজারা ঘে শৈব-শাক্তধর্মী ছিলেন তা এ অঞ্চলের ভৈরব- 

প্রাধান্য দেখে অশন্নমান করা যাঁয়। পাথরের বড় বড় যে-সব যওমৃতি 
গ্রামের মধ্যে এখনও দেখা যায়, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত শিবেরই অন্চর ছিল 
একসময় । দেবালয়ের সামনে বিরাজ করত। এখন দেবালয় নিশ্চিহ্ন 

হয়ে গেছে এবং যওডও প্রতৃহীন অনাথ অবস্থায় কালাতিপাত করছে। 

রাজবংশের আচরিত ধর্ম ও কীতিকথা স্থানীয় গ্রাম্য বিদ্ভালয়ের শিক্ষক 
শ্ীঅমর়েন্দ্রনাথ মজুমদার তার “ভৈরব-রক্কিণী মাহাজ্য” নামে পুস্তিকায় এইভাবে 
বর্ণনা করেছেন £ 
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শিব ভৈরবের মাটি শিল্দা পরগণা । 

গ্রামে গ্রামে শিবলিঙ্গ এণানে অর্ন। ॥ 

শৈব রাজা ছিল হেথা প্রাচীন যুগেতে। 
তাঁরই কীতি এসকল বিশ্বাস মনেতে ॥:". 

জননী কিশোরমণি ছিল! রাঁজমাত1। 
এ-সামস্তভূমে তার আছে কীতিগাথা | 

দেশ রক্ষণে কত শক্তি ছিল তার। 

যুদ্ধে কেটেহেন মাথ! পাঁচশ ভূঞার ॥ 

এখনও সে কাটা মুণ্ড 'ইদকুড়ি+ ভূমে । 
অস্ত্রসহ কবরস্থ আছে শিল্দ! গ্রামে | --ইত্যাদি 

শিল্দার ভৈরব হলেন এ অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত দেবতা । . ভৈরব 
সম্বন্ধে কিংবাস্তীর অন্ত নেই। লোককল্পনা ষে কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের 

সঙ্গে সামপ্স্য বজায় রেখে দেবদেবীর মাহান্্য রচনা করে, শিল্দার ভৈরবের 
মাহাআ্যকথ|! তার একটি দৃষ্টান্ত। শিল্দার প্রারুতিক পরিবেশ সত্যই 
মনোহর । সামনে মানভূম, পাশে সিংভূম। দেখলেই বোঝা যায়, সংলগ্ন 

সিংভূম অঞ্চলের সঙ্গে তার সাদৃশ্ঠ খুব বেশি। কেবল প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নয়, 

সাংস্কৃতিক সাদৃশ্ঠও। প্রারুতিক সম্পর্কের মতন পিংভূমের সঙ্গে শিল্দার ঘনিষ্ঠ 
স্কতিক সম্পর্কও আছে। সেই সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতাঁর সাক্ষী হল “ভৈরব- 

রঞ্ষিণী'র কাহিনী । কাহিনীর মধ্যে যতটা পরিমাণ লোককল্পনা থাকুক না 
কেন (সব কাহিনী ও কিংবদস্তীতেই তা থাকে ), তার এক*] সাংস্কৃতিক ভিত্তি 

যে আছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কাহিনীটি এই £ 

ভৈরব যেখানে আছেন, সেখানে ভৈরবীও থাকবেন। শিল্দার প্রতাপশালী 

ভৈরবের ভৈরবী কোথায়? শিল্দ।য় নয়। €ভরব থাকেন শিল্দায়, আর 
ভৈরবী থাকেন ধলভূমগড়ে। ভৈরবীর নাম রঙ্িণী। ধলভূমগড়ের রন্ধিণী 
দেবীর কথ! জামবনি চিল্কিগড়ের রক্কিণী দেবী প্রসঙ্গে বলেছি। এই রক্ধিণী 
দেবীই হলেন শিল্দার ভৈরবের ভৈরবী । রঙ্ষিণী দেবীর বেদীতে যে বেদা 
পর্ব হয়, সেই পর্ব সাঙ্গ হয় ওড়গঙ্গ। গ্রামে ( শিল্দায় ) ভৈরবের সামনে “পাতা 

বেদা' নামে। ছুর্গাপুজার দশমীর দিনে এই উৎসব হয়। জিতাষ্টমী জাগরণের 
নবমী তিথিতে আকালে কল্পারস্ত হয়। একপক্ষকাল ধরে দশতূজ! দেবীর 
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পূজা হয়ে বিজয়াদশমীর দিন শেষ হয় পূজা । এদিন নাঁকি ভৈরবী রষ্কিণী 
দেবী তার স্থান ধলভূমগড়-ঘাটশীলা থেকে উৈরবভূমি শিল্দায় গমন করেন 

এবং সেখানে ভৈরব-তৈরবীর মিলন হয়। ভৈরব এই সময় শিল্দার উপর 
দিয়ে আনাগোন! করেন, গুরু গুরু ধ্বনি হতে থাকে, পরগণার জলমাটি সব 

কেঁপে ওঠে । এই অঞ্চলের এই নৈসগিক বৈশিষ্ট্য লৌককল্পনায় অপ্রাকৃতিক 

রূপ ধারণ করে। সকলে মনে করে, ভৈরব ও ভৈরবী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হতে আসছেন শিল্দায়। 

প্রীভৈরব সাড়া দেন গুড় গুড় রব। 

পরগণার ভূমিজল কেঁপে ওঠে সব ॥ 

সাতভূমে বিরাজিত দেব শ্রভৈরব। 

নাশিতে কলির পাপ উৎপীড়ন সব ॥ 

( ভৈরব-রষ্চিণী মাহাত্ম্য ) 
এই কাহিনীর তাৎপর্য কি? প্রথম তাৎপর্য হল, ধলভূম সিংভূম আর 

শিল্দ! পরগণ! এককালে সবদিক দিয়েই অভিন্সত। ছিল। উিরব-রঙ্ধিণী 

কথায় এ বিষয়েও ইঙ্গিত কর! হয়েছে ঃ 

ভৈরব ভৈরবী স্থানে দেখ একই পর্ব। 

লুপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে দেব কীতি সর্ব ॥ 
একই সাম্রাজ্যতুক্ত। ছিল! ঘাটশীলা। 

শিল্দ। সাতভূম কালে পৃথক হইল! ॥ 

ঘাটশীল! শিলাস্তরে উৎপত্তি শিল্দার। 

সীতভূম শ্রীকৈলাসে বসতি বাবার ॥ 

এই সাতভূম কিসের নাম ? সাতভূমই হল সস্ত বা সাওস্তভূম, সীওতালদের 

আদিবাসস্থান। সীঁওতাঁলদের বিশ্বাম তাদের এই আদিবাসম্থান সীাওস্তভূম 

বা সীতভূম থেকেই তাঁদের জাতি হিসাবে “সাওতাল' নামকরণ হয়েছে। 

সীওতালদের আদ্িমকালের ইতিহাস জানবার আজ আর কোন উপায় 

নেই। তাদের নিজস্ব পুরাণকথায় স্থান থেকে স্থানাস্তরে ভ্রমণের ও 
বসতি স্থাপনের যে কাহিনী আছে, তাতে এইটুকু বোঝা যায় যে, তারা 
অনেক দেশ (উত্তর ভারতের ) ঘুরে ঘুরে ক্রমে এইদিকের পাহাড়-পর্বত- 

ঘের! জঙ্গলের দিকে এসে বসতি স্থাপন করেছে । সীওতালী পুরাণকথায় 
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যে সব নাম পাওয়া যায়, তার সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান পুনরুদ্ধার করার 
চেষ্টা! করেননি কেউ । এদিকে বা পূর্বভারতে এমে তাঁরা যেখানে বসতি স্থাপন 
করে, তার নাম সীওন্তভূমি (98০00। এই সীওন্তভূমির অধিবাসী বলে 

তাদের নাম হয়েছে সীওতাল। অনেকে অন্মান করেন, শিল্দা পরগণাই 
সেই সীওস্তভূমির বর্তমান নাম। এখানকার স্থানীয় লোক খিল্দা অঞ্চলকে 

আজও যখন চল্তি কথায় সাতভূমি বলেন, তখন শিল্দা আর সাওস্তভূমি যে 

এক ও অভিন্ন, ভাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ থাঁকে না। সীওস্তভৃমি থেকে 

সাতভূমি (শিল্দার অন্য নাম )। আগে শিল্দা ধলভূমগড় ঘাটশীলা! অঞ্চলে 
ঘে একই জাতির এবং তাদেরই জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিপত্তি ছিল, এখনও 

শিল্দার ভৈরব ও ধলভূমের রক্কিণীর ষোগন্ত্র থেকে তার পরিষ্কার আভাস 
পাওয়া যায়। সমস্ত এতিহাঁসিক প্রমাণের মধ্যে জনসংস্কৃতিগত প্রমাণই হল 
আঞ্চলিক অভিন্নতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । ধলভূমগড় ও শিল্দ! পরগণা ষে 
একই সাতভূমির অন্ততুক্ত ছিল, আঁজও ভৈরব ও রঙ্ধিণী দেবী তাঁর সাক্ষী 

রয়েছেন। এ-সাক্ষ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি । ছুই দেব-দেবীই আসলে জঙ্গল 

ও জঙ্গলবাসীদের দেবত1। তার পধাপ্ত প্রমাণ রয়েছে কেবল শিল্দায় নয়, 
সারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে । শিল্দার ভৈরব এখন ভগ্র পাথরের মন্দিরের 
(মন্দিরটি পাথরের দেউল ছিল, পরিষ্কীর বোঝ। যাঁয় ধ্বংসাবশেষ দেখে ) 

উপর প্রতিষ্ঠিত। অজস্র পোড়ামাটির হাতিঘোড়া৷ তার চারিদিকে ছড়ানো ও 

স্তপীকৃত। ধর্মঠীকুরের কামিন্তামৃতির মতন প্রেতিনী মৃতিও ( পোড়ামাটির ) 
ভৈরবস্থানে বসানো আছে দেখা যাঁয়। ঠিক এই একই রকমের ভৈরব, 
খেদারানী, ভৈরবী ইত্যাদির পৃজাস্থান শিল্দার পথে বহু সীওতাল ও 
লোধাপল্লীতে দেখা যায়। চিল্কিগড়ের র্বিণী দেবীর স্থানেরও এই একই 
দৃশ্ট। বেশ বোঝ! যায়, এসব অরণ্যের ও অরণ্যবাসীদের পৃজ্য দেবদেবী । 
ক্রমে স্থানীয় সামস্তরাজাদের পোষকতাঁয় এক-একজন এক-একটি অঞ্চলের 

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও দেবীরূপে গণ্য হয়েছেন এবং খ্যাতিও অর্জন করেছেন। 

কিন্ত সাংস্কৃতিক যোগহ্ুত্রের ইতিহাসটুকু একেবারে লুপ্ত হয়ে না গিয়ে 

কল্পনাস্কীত কিংবদস্তীর মধ্যে কঙ্কালাকারে রয়েছে । ভৈরব-রহ্থিণীর কাহিনী 
তারই নিদর্শন । দেবস্থানের পরিবেশ ও নানাবিধ উপকরণের মধ্যে এ অঞ্চলের 

জনসংস্বতির সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়, তার প্রমাণও রয়েছে স্পষ্ট । 



গন্গনির মাঠ 
মেদিনীপুরের অনেক অলিখিত উপন্াসের নায়ক গন্গনির মাঠ । কিংবাদস্তীর 
তো অন্ত নেই। সবগুলি সঙ্কলিত হলে তাই দিয়ে এক রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত 

রচন| কর! যায়। মাঠের আবার ইতিবৃত্ত কি? মাঠের তে৷ সবই মাঠ, তার 

মধ্যে পাঠোপযোগী কাহিনী কি থাকতে পারে কল্পনা করা যায় না। গন্গনির 

মাঠের এরকম অনেক কাহিনী আছে যা সতাই কল্পনাতীত। অথচ তার 

সবটাই ব্ল্পনা নয়। বুটিশ যুগের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যের এক ব্যাপক 

গণবিদ্রোহের অবিস্মরণীয় স্মৃতিবিজড়িত এই গন্গনির মাঠ। গন্গনির 

ডাঁডা'ও বলে। মাঠই বটে! অনেক মাঠ অনেকে দেখেছেন, কিন্ত গন্গনির 

মাঠের এমন একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে, যা আমি অন্তত আমার মাতৃভাষার 
মাধ্যমেও বোঝাতে অক্ষম। সে সৌন্দর্য আমার মতন আযামেচার ফটোগ্রাফারের 
পক্ষে ক্যামেরায় বন্দী করে আনাও সম্ভব হয়নি। উত্তর মেদিনীপুরের অনেক 

লোককথা, লোকগাথা ও লোক-কল্পনার প্রধান নায়ক এই এতিহামিক 

গন্গনির মাঠ। এরকম আরও অনেক মাঠ ও ভাঙা আছে মেদিনীপুরে, কিন্ত 

গন্গনি তার মধ্যে প্রধান । 
বগড়ী পরগণার মধ্যে শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতার সংলগ্ন ডাঙাই 

হুল গন্গনির মাঠ। কচি কচি সবুজ দুর্বাঘাস বিছানো! নরম মোলায়েম মাঠ 
নয়। রুক্ষ গৈরিক মৃতি তার প্রথম বিশেষত্ব। এই অঞ্চলের জঙলশূন্য মাঠের 
বিশেষত্বই তাই। সারা পশ্চিমবাংলার উত্তরসীমাস্ত জুড়ে এই বিশেষত্ব দেখা 

যায়। সুতরাং গন্গনির ভাঙার এ বিশেষত্বের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। 
গন্গনির রুক্ষ মৃত্তির মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্য আছে, যা মচরাচর দেখ যায় না। 

মেহনতী মানুষের পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহের মতন গন্গনির মৃতি। সেরকম 

দেহের অনাবৃত মূতি ধারা দেখেছেন তারা গন্গনির ভাঙার মৃতিও হজে 
কল্পনা করতে পারবেন। একদা গভীর শালবনে ঢাকা ছিল গন্গনির মাঠ। 
যেমন এদ্দিককার আরও অনেক মাঠ আগে ছিল, ঠিক তেমনি। শালবন 
নিমৃ'ল করে মাঠ তৈরি করা! হয়েছে জঙ্গল হাসিল করে লোকবসতি স্থাপন 

করা হয়েছে। কিন্ত সব শাল-পিয়ালের বন নিমূ'ল হয়ে যায়নি। বনের পর 



মেদদিনীপুর-গন্গনির মাঠ ৩৬৫ 

বন, সারি সারি বনশ্রেণী আজও পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলের অন্যতম প্রাকৃতিক 

বৈশিষ্ট্য । বর্ধার অবিরাম বর্ধণধারা সেই বনের ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যখন 

গন্গনির ভাঙার উপর দিয়ে বয়ে যায় তখন গন্গনির কঙ্করকঠিন বুকও চিরে 
যায় তাতে । বহুকাল ধরে এই জলপ্রবাহের আঘাতে গভীর পাহাড়ী গর্জের 
মতন খাঁড়াই সব খাত তৈরি হয়েছে গন্গনির বুকে । পাহাড়ী গর্জের ধারে 
দাড়িয়ে নিচে তাকালে যেমন শিহরণ হয়, গন্গনির মাঠে এই সব সুগভীর সরু 
সরু খাতের ধারে দাড়ালেও তেমনি অনুভূতি হয়। পাহাড়ী ঝর্ণার মতন 

নীচে জলম্রোত দেখা যায়। অবশ্ত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় নয়। তখন সব 

শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। খাঁতগুলি দেখলে মনে হয় যেন এগুপি গন্গনির 

বুকের খিরা-উপশিরা। বলিষ্ঠ মেহনতী মানুষ যেন উদদয়াস্ত খাটুনির পর গা 
ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গন্গনির মাঠ দেখে আমার অন্তত তাই মনে 

হয়েছে । কিন্তু গন্গনির ভাঙা নাম হল কেন? উত্তর মেদিনীপুরে চেত্র- 
বৈশাখের গ্রীষ্মের সময় দারুণ দ্িপ্রহরে এরকম মাঠে আগুন জলে । মাঠের 

দিকে তাকানো যাঁয় না। আমরা শতান্তে গন্গনির রূপ দেখেছি, ভয় হয় 

দেখলে। মনে হয় যেন গন্গনে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে মাঠ দিয়ে। 

সকলেরই তাই মনে হয়। তাই গন্গনির মাঠ বা ভাঙা এর নাম এবং যোগ্য 

নাম যে তাতে সন্দেহ নেই। 

গন্গনির মাঠের এঁতিহাঁসিক শ্বতিও এ আগুনের মতন গন্গনে। যে 
গণবিদ্রোহের কাহিনীর সঙ্গে গন্গনির ভাঙার নাম জড়িত, পশ্চিমবাংলার 

ইতিহাসে, অন্তত বুটিশ আমলে, সেরকম ব্যাপক বিদ্রোহ আর কখনও হয়েছে 

কিনা সন্দেহ। বগড়ীর লায়েক হাঙ্গামা, লায়েক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, 
পাঁইক বিজ্রোহ ইত্যাদি অনেক নাম তার! নামকরণ করেছেন ইংরেজ 
এতিহানিকরা, স্থৃতরাং চুয়াড়, লায়েক, পাইক কিছুই বাঁদ ায়নি। আসলে 
পাইক ব! লায়েক বিদ্রোহ। আরও আসল কথা বলতে গেলে বল! দরকার 

-ব্যাপক গণবিদ্রোহ। ইংরেজরা সহজে তা স্বীকার করতে চাননি। তাই 

স্থানীয় আদিবাসীদের তাঁরা “অসভ্য চুয়াড়' নাম দিয়ে, এই বিদ্রোহের নাম 
দিয়েছেন “চুয়াড় বিদ্রোহ' । এই চুয়াঁড় বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান ঘাটি ছিল 
উত্তর মেদিনীপুরের এই গন্গনির মাঠ। 

বকম্ধীপ বা বকডিহি থেকে বগড়ী নাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 



৩৬৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বিদ্যানিধি মহাশিয়ের মতে, বকডিহি-_বগৃডি--থেকে 'বাগ্দী” কথার উৎপত্তি 
হয়েছে। বাগদীদের নামকরণ হয়েছে এই অঞ্চল থেকে। পূর্বে নাকি 
এ অঞ্চলে জঙ্গলের সঙ্গে জল! ছিল অনেক । বাংলার বাগ্দীদের আদি- 
বাস এখানে। এ সম্দ্ধে অবশ্ঠট কোন সঠিক মন্তব্য করা কঠিন। তবে 
উল্লেখযোগ্য হল, গন্গনির অনতিদূরে তেঁতুলিয়। নামে একটি স্থান আছে। 
তেঁতুলিয়া! বাগ্দীদের একটি গোত্রবিশেষ। তেঁতুলিয়া গোত্রের বাগ্দীদের 
খ্যাতি ও মর্যাদা খুব। গন্গনির মাঠের চারিদিকে যেসব স্থানের নাম আছে 
তার অধিকাংশই বন-অরণ্যের সঙ্গে জড়িত। যেমন অভুবনবনি, বনকাটা, 
ঝাড়বনি, সিমুলিয়৷ ইত্যাদি । এ ছাড়া গড়বেতার গড় এবং সংগ্রামচকের 
সংগ্রামও গন্গনির অতীত স্বতিবিজড়িত। আজও গন্গনির মাঠ গভীর 
শাঁলবনে পরিবেহিত। পথের ধারে ধারে আশেপাশে সব শালবন। বনের 
গভীরতা কালে কালে অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলেও, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী 

পর্যস্ত এসব অঞ্চলে গভীর বন-জঙ্গল ছিল যে তাতে সন্দেহ নেই। এই জঙ্গলে 

একদা জঙ্গলবাসীরাই রাঁজত্ব করত। আদিবাসী যারা তাদেরই প্রাধান্ত ও 

কতৃত্ব অঙ্ষু্ন ছিল। আমলাগুড়া গ্রামনিবাসী মতিলাল বিশ্বাস তার 'বকদ্ীপ, 
গ্রন্থিকায় এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন ত| অনেকটা সত্য বলা চলে। তিনি 
লিখেছেন £ “রাজ! গজপতি দিংহের পূর্বে বকদ্ধীপে কেহ রাজ! ছিলেন না। 
আর্দিম জাতিগণ মমবেত হইয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে মনোনীত করিয়! 
মণ্ডল” আখ্যা প্রদানকরত তাহার আদেশান্ুযায়ী সকলে পরিচালত হইত। 

উক্ত মগুলের স্বাধীনভাবে কোন কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমত! ছিল না। 

তিনি বঙমান পঞ্চাইতের ন্তায় জনসাধারণকে সমবেত করিয়া তাহাদের 

পরামর্শ অনুযায়ী সকল কার্য সম্পাদন করিতেন। যাহা হউক, তিনি স্বীয় 

ক্ষমতাবলে ও বুদ্ধিকৌশলে তদানীন্তন আদিবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া! 
স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপৃর্বক সমগ্র বকদীপ শাদন করিতে লাগিলেন ' রাজা 
গজপতি পিংহ ডিহি বগড়ীতে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া! বকথীপের 

পূর্বতন রাজধানী গড়বেতার আদিম জাতিধিগের প্রাচীন দূর্গ সংস্কার করাইয়া 
নৃতন রাজধানী স্থাপন করিলেন” (বকম্ীপ £ ১৩২১ সন, পৃঃ ৪--9)। 

প্রচলিত জনশ্রুতি সম্বল করে বিশ্বাস মহাশয় এই ইতিহাস রচনা করেছেন। 
কোন প্রমাণ নেই এই ইতিহাসের। কিন্ত জনশ্রতির এখানে কিছু মূল্য 



ষেদিশীপুর-গন্গনির মাঠ ৩৬৭ 

আছে। ইতিহাস কি ছিল না ছিল তার আভাস পাওয়া যায় এই 

জনশ্রাতি থেকে । 

জনশ্রুতি হল, গজপতি সিংহই বগড়ীর রাজবংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা । 
সেই জগন্নাথধামে তীর্থযাত্র! করতে এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী গজপতির 

সঙ্গেও জড়িত। প্রায় সাত-শ বছর আগেকার কথা। মুসলমান অভিযানের 

প্রথম পর্ব গজপতি সিংহের যুগ । গজপতি তার রাজ্য দুইভাগে ভাগ করে 

দিয়ে যান। ধনপতি পিংহ গড়বেতায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং গণপতি 

মিংহ গোয়ালতোড়ে। ধনপতির পুত্র হামীর মিংহ, হামীরের পুত্র রঘুনাথ 

সিংহ। রঘুনাথ জঙ্গলমহলের অনেক স্থান বাহুবলে দখল করেন এবং দক্ষিণে 

ময়না পর্যন্ত অভিযান করেন। তিনি ছুটি মন্দির তৈরি করেন, তার মধ্যে 

একটি হল গোয়ালতোড়ের সনকা মায়ের মন্দির ( লখীন্দরের জননী স্ুনকার 

নামে ) আর একটি চন্দ্রকোণার লালজীর মন্দির । রঘুনাথের পুত্র চিত্র সিংহের 
আমলে বিষুণপুরের মল্লরাজারা! বগড়ী পরগণা জয় করেন এবং কয়েক বছর 
প্রতিনিধি মারকৎ রাজ্য চালান। পরে চৌহান মিংহ নামে কোন রাজপুত 
রাজা বগড়ী অধিকার করে নিজেই বিষুপুরের অধীনে রাজ্যশাঁদন করতে 
আরম্ভ করেন। গড়বেতার সর্বমঙ্গলার মন্দিরের পাশে চৌহান সিংহ বিরাঁট 

গড়বেষ্টিত ছূর্গ তৈরি করেন। চৌহানের পরবর্তাঁ রাজারা ব্বেচ্ছাচারী ও দুর্বল 
রাজা ছিলেন। তেভ্রচন্দ্র সিংহের আমলে বিষুপুরের রাজারা আবার গড়বেতা 

আক্রমণ করেন এবং বিষুপুর-বংশের ছুর্জনমিংহ রাজা হন। দুর্জনসিংহের পর 

খৈড়ামল্ল রাজা হন। এই সময় ময়ূরতঞ্ থেকে শামসের বাহাছুর সসৈন্তে বগড়ী 

অভিযান করে তাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করেন। মঙ্গলাপোতায় শামসের 

রাজবাড়ি নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। এখনও সেখানে ভার বংশধররা 

বাস করেন। শামসেরের পুত্র বৈষ্ণবচন্দ্র সিংহ। বৈষ্বচগ্জের পুত্র যাঁদবচন্দ্র 
সিংহ, বগড়ীর শেষ স্বাধীন রাজা। তাঁর রাজত্বকাঁল বিষুপুরের রাজাদের পতনের 

মময়। তখন বধানের রাঁজা ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন । 

অষ্টাদশ শতাববীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন উত্তর-মেদিনীপুরে 

ব্যাপকভাবে চুয়াড় বিদ্রোহ হয় তখন বগড়ীর রাজারাও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

ছিলেন। ঘাটশীলার রাঁজা, মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, বগড়ীর 
রাজা, সকলেই প্রথমে বিদ্বোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। 



৩৬৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

তার প্রধান কারণ, এ অঞ্চলে এর! সকলেই প্রায় শ্বাধীন সামস্তরাজার মতন 

জীবনযাপন করছিলেন এবং রাজা চালাচ্ছিলেন। কেউ তীদের সেই স্বাধীনতায় 

হস্তক্ষেপ করেনি । ইংরেজরাই প্রথমে হন্তক্ষেপ করতে উদ্যত হন এবং তাদের 

অধীন পাইক লায়েক ঘাটোয়াল প্রড়তিদের পুরুষানুক্রমিক পাইকান, ঘাটোয়ালী 

প্রভৃতি বৃত্তিভোগ থেকে বঞ্চিত করেন। পাইক বিদ্রোহ বা লায়েক বিদ্রোহের 

অন্যতম কারণ তাই, একমাত্র কারণ অবশ্য নয়। জঙ্গলমহলের অধিবাসীরা 
ধীরে ধীরে তাদের জঙ্গলের সম্পদ আহরণের স্বাধীন অধিকার থেকেও বঞ্চিত 

হয়েছিল ও হচ্ছিল। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা! চারিদিক থেকে যখন বিপর্যস্ত, 

সেই সময় ইংরেজ শাঁনকর! পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভোগের অধিকার থেকেও এ 
অঞ্চলের লোকদের বঞ্চিত করতে অগ্রসর হলেন। জঙ্গলমহলের একপ্রান্ত থেকে 

অন্যপ্রাস্ত পর্যন্ত আগুন জলে উঠল। এ-রকম ব্যাপক গণবিদ্রোহ বাংলাদেশে 

আর হয়েছে কিনা সন্দেহ । সাঁওতাল বিদ্রোহ তারই শেষপর্ব ছাড়া কিছু নয়। 

গন্গনির মাঠ ছিল বিদ্রোহী লায়েক নেতাদের ও যোদ্ধাদের অন্যতম 
প্রধান ঘাটি। বিষুপুর থেকে মেদিনী ?র যাবার পথের উপর গন্গনির মাঠ। 

বগড়ীর রাজাদের প্রধান সেনাপতি অচলপিংহ এ অঞ্চলের লায়েক বিদ্রোহের 

প্রধান সেনানায়ক তখন। গোবর্ধন দিকৃুপতির মতন বিখ্যাত বাদী সর্দার 

তার প্রধান সহায়। চারিদিকে গভীর শালবন, পাশে শিলাবতী নদী। 

গেরিলা"যুদ্ধের আদর্শ ক্ষেত্র বল! চলে। দীর্ঘকাল ধরে লায়েকরা এই 

গন্গনির শিবির থেকে বিদ্রোহ চালিয়ে যাঁয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা 
কৌশলে লড়াই করে। তাই নিয়ে কত সব রোমাঞ্চকর কাহিনী যে এ অঞ্চলে 

এখনও প্রচলিত আছে, তার ঠিক নেই। এইরকম সব কাহিনী নিয়ে 

চন্্রকোঁণার এক লেখক প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শালফুল' নামে একটি ছোঁট 

উপন্যাস রচনা করেন। আরও কত কিংবদন্তী লোকের মুখে মুখে শোনা যায় 
আজও। পথের ধারের প্রাীন বৃক্ষের দিকে আঙুল দেখিয়ে আজও স্থানীয় 
লোকের! বলে, বিদ্রোহী লায়েকদের এই রকম গাছে-গাঁছে ইংরেজরা লট্ুকে 
দিয়েছিল। একজন নয়, এরকম শত শত, বীর বিদ্রোহীর স্থৃতি বুকে করে 
গন্গনির ডাডা আজও যেন প্রতিশোধের ক্রোধাগিতে গন্গন করছে। 



গড়বেতা 

গন্গনির মাঠের কাহিনী প্রসঙ্গে গড়বেতার কথা বলেছি। প্রাচীন 
এঁতিহাসিক স্থৃতিপমৃদ্ধ স্থান গড়বেতা। বীকুড়া ও মেদিনীপুরের সীমান্তে 

গড়বেতা অতীতের বগড়ী পরগণার অন্ততুক্তি। মেদিনীপুরের উত্তরসীমাস্ত 
আর বাঁকুড়া-বিষুপুরের দক্ষিণসীমাস্ত গড়বেতায় এসে মিলিত হয়েছে। 
ইতিহাসেরও বহু উত্থানপতন হয়েছে গড়বেতার বুকে । অনেক এঁতিহাসিক 

ও সাংস্কৃতিক ধারার সংঘাত ও মিলনভূমি গড়বেতা। দক্ষিণে ময়রভগ্ উড়িস্য। 
থেকে মেদিনীপুরের পথে, পশ্চিমে সিংভূম মানভূম থেকে ঝাড়গ্রাম ও বাকুড়ার 

পথে, উত্তরে বিষু্পুর থেকে ও পুবে জাহানাবাদ ( আরামবাগ ) থেকে, বিভিন্ন 

সময়ে নানারকমের সংস্কৃতিধারা গড়বেতায় এসে মিলিত হয়েছে । সমস্ত ধারার 
কিছু কিছু পরিচয় এখনও পাঁওয়। যায়। কাীতিন্তস্তও সামান্য কিছু অতীতের 

সাক্ষীন্বরূপ বিরাজ করছে দেখা যায়। বোবা যায়, গড়বেতা ও বগড়ীর 
শ।লবনে ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের অনেক পর্বের আবির্ভাব হয়েছে এবং পর্ব থেকে 
পর্বান্তরের অনেক চিহৃ আজও লুকিয়ে আছে তার মধ্যে। সে-সব চিহ্ন 
পুনরুদ্ধারের কোঁন আশু সম্ভবনা নেই। 

এককালে বগড়ী পরগণার রাজাদের রাজধানী ছিল গড়বেতাঁয়। এখন 

আঁর গড়বেতা দেখলে তা মনে হয় না। কখন স্বাধীন সামস্তরাজাদের মতন, 
কখন বিষ্ণুপুরের প্রবলপরাক্রান্ত মল্পরাজাদের অধীন সামস্তদের মতন, বগড়ীর 
রাজার! রাজ্যশাসন করতেন। ইতিহাঁন ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে 
দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে বিষুপুরের প্রভাবই বেশি গড়বেতা অঞ্চলে । গড়বেতার 
লোকালয়ে প্রবেশ করলেই প্রথমেই নজরে পড়ে পথের ছু'পাশের ঘরবাড়ি গুলি । 

উচু দেয়ালের উপর বীকানো৷ চারচালা ঘর, মনে হয় বিষ্কুপুরের পথ দিয়ে 
চলেছি। ঘরবাড়িতে বিষ্ুপুরের প্রভাব যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, একেবারে 
গড়বেতা৷ থেকে চন্দ্রকোণ পর্যস্ত দেবালয়ে ঠিক সেরকম দেখা যায় না। উত্তর 
( বিষুপুর ) ও দক্ষিণ ( উড়িস্যা!) ছুই দিক থেকেই দেবালয়-স্থাপত্যের তরঙ্গ 
এসে গড়বেতাঁয় মিলিত হয়েছে দেখা যায়। বাংলা'র নিজন্ব বঙ্কিম চৌচালা 
ও আটচাল! মন্দিরের সঙ্গে উড়িস্যার জগমোহন-সংলগ্ন রেখ-দেউলও আছে। 

তি 
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বোঝা যায়, উড়িস্তার রাজা ও বিষুপুরের রাঁজা৷ উভয়েরই কর্তৃত্বাধীনে এ-অঞ্চল 

একসময় ছিল এবং তারই নিদর্শন রয়েছে দেবালয়ের স্থাপত্যের মধ্যে। বগড়ী 

ও গড়বেতার ইতিহাঁসেও তাই দেখা যায়। সেকথ! পরে বলছি। 

গড়বেতার এতিহাসিক কীত্তির মধ্যে অনেক নিপর্শনই আজ অবলুপগ্ত। 
আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে চন্দ্রকোণার একজন অধুনাবিস্বত লেখক 

প্রবোধচন্দ্র সরকার 'শালফুল” নামে একখানি বই লিখেছিলেন। «শালফুল, 
প্রধানত রোমান্টিক কাহিনীপ্রবণ উপন্যাস হলেও বগড়ীর এঁতিহাসিক লায়েক 

হাঙ্গামা তার পটভূমিকা। ১৩২১ সনে প্রকাশিত মতিলাল বিশ্বাসের 
“বক্বীপ' নামে আর একখানি বইয়ের কথা আগে বলেছি। “বকদ্বীপ”ও 

বগড়ীর প্রাচীন ইতিহাস, কিংবদন্তী ও কাহিনী-প্রধান। লায়েকবিদ্রোহকে 

তার মধ্যে শয়তান ও বর্বরদের বিদ্রোহ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। 

লেখক ইংরেজ কর্তাদের মনোরঞ্রনের জন্য স্থানীয় ইতিহাস যতদূর বিকৃত 
করা সম্ভব করেছেন। চন্দ্রকোণার প্রবোধচন্দ্র সরকার 'শালফুল” গ্রন্থে 

তা করেননি। প্রবোধচন্দ্র দেশপ্রেমিকের অহ্ভূতি ও দৃষ্টি দিয়ে বগড়ীর 
লায়েক হাঙ্গামার ইতিহাঁন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শাঁলফুল উপন্যাঁদ 

রচনা করেছেন। তার ক্রটিবিচ্যুতি যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেটাই বড় 
কথা নয়। বড় কথা হল ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের অনেক 

আগে শালফুল লেখা এবং কোন শহুরে লোকের লেখা নয়। ষাট বছর 

আগে রচিত শালফুলের তাই এতিহাপিক মূল্য আছে। বইখানি এখন খুবই 
দুপ্রাপ্য । গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা অঞ্চলে অনেক অনুসন্ধান করে জরাজীর্ণ 

ছু একটি কপি জোড়াতালি দিয়ে সম্পূর্ণ বইখান৷ উদ্ধার কর সম্ভব হয়েছে। 
সরকারবংশের বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকোণায় আছে এখনও, কিন্তু বংশধররা 

কেউ থাকেন না। লেখক যখন শালফুল রচনা করেন তখন তার বয়স ত্রিশ- 

চল্লিশ বছর আন্দাজ ধরে নিলে, প্রায় এক শতাবী আগেকার স্বতিকথা 

শীলফুলে পাওয়া যাঁয়। গড়বেতা” সম্বন্ধে শালফুলের গ্রস্ককার যে বর্ণন৷ 

দিয়েছেন, প্রায় এক শতাবাী পূর্বেকার একজন প্রত্যক্ষদশী স্থানীয় অধিবানীর 

বিবয়ণ হিসাবে তার বিশেষ মুল্য আছে। এইজন্য সেই বিবরণটি আমি 

এখানে উদ্ধত করছি £ 

“শিলাবতী নদীর পূর্ব উপকূলে গড়বেতার পরিখাবেট্টিত দুর্গপ্রাকারের 
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ভগ্নাবশেষ দেখিলে, ছুর্গের পূর্বতন বিরাট গঠনচ্ছটা এবং গড়বেত৷ রাজগণের 
মহৈশ্র্যঘট! অগ্যাপি মানব হৃদয়ে ত্বতঃই জাগিয়া' উঠে। ছুর্গের চারিদিকে 
যথায় চারিটি হ্থবৃহৎ সিংহহ্বার শে।ভা পাইত, তাহাদের নাম, উত্তরে লালদরোজা, 
পূর্বে রাউতাদরোজা, পশ্চিমে হন্ুমানদরোজ! এবং দক্ষিণে পেশাদরোজা, আজও 

লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সে সকল তোরণের চিহ্কমাত্র ছুই 
এক স্থলে পড়ি! রহিয়াছে । গড়ের দক্ষিণপ্রাস্তে যে গগনভেদী প্রাসাদশিখরে 

বপিয়া বগড়ির মহাপ্রতাপশালী রাজন্তব্্গ বিশাল বনরাজির নীলাভ শোভা 

পরিদর্শন করিতেন আজ তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হুইয়! বনগুল্মলতাসমা বৃত প্রস্তরস্ত,পে 
পরিণত হুইয়াছে। আর যে সকল বন্তনিনাদী স্থবৃহৎ কামান দুর্গপ্রাকারোপরি 
সজ্জিত থাকিঃ শত্রহৃদয়ে ভীতি বিক্ষেপ করিত, তাহা ইংরেজ সুদূর অজ্ঞাত 

প্রদেশে অপসারিত করিয়াছেন । গড়বেতার পূর্ব সমৃদ্ধির চিহু কিছুই নাই। 
আছে এখনও সেই সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির, আর কয়েকটি স্ুবৃহত্' পুফরিণী। 
গড়ের উভতরপ্রাস্তে মহাশক্তি সর্বমঙ্গলাদেবীর প্রস্তররচিত সুন্দর স্থবৃহৎ মন্দির 

এবং কয়েকটি দীধিকা. কালের সর্বসংহারক শক্তির প্রতিকূল আজও দণ্ডায়মান 

থাকিয়৷ গড়বেতার প্রাচীন নৃপতিবুন্দের শৌর্ধ এবং মহৈশ্বর্য কাহিনী ক্ষীণস্বরে 

পরিকীর্তন করিতেছে” --( শালফুল, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ )। 

বগড়ী পরগণ৷ মন্লভূমের ( বিষ্ুরপুর ) রাঁজার৷ একাধিকবার নানাকারণে 
দখল করেন এবং স্থানীয় রাজারা ও তাঁদের অধীনতা ব্বীকার করে রাজ্য চালান। 

বগড়ীর রাজা ছত্র পিংহের পুত্র তিলকচন্দ্র এবং তিলকচন্দ্রের পুত্র তেজচন্র 
সিংহ। তেজচন্দ্রের আমলে বিষুপুরের রাজারা গডবেতা৷ দখল করেন এবং 
মল্লবংশের দুর্জন গিংহ রাজ! হুন। গড়বেতার দেবালয়ের মধ্যে বিষ্ুপুরের 
বঙ্কিম আটচাল! ধরনের রাধামাধব মন্দিরে তার প্রমাণ রয়েছে আজও । বাংলা 

রীতির এই মন্দিরের গায়ে যে লিপি আছে তাতে লেখা আছে £ 
প্ীপ্রীকুষ্ণ শ্রীর।ধিকাব্রজপুরদ্ষরয়োম পদাজে, মরশ্য পক্ষনবশেবধি সংখ্যকাবে 

্রীমল্লভূরমণ দুর্জনপিংহ দেবঃ সৌধনেবেদয়দিদমূ স্পৃহয়াদরেন ৯৯২ মল্লাবব। 
বিষুপুরের দুর্জনপিংহের পর খয়রামল্ল বগড়ীর রাজা হন। খয়রামল্লের 
রাজত্বকালে ময়ুরভঞ্গ থেকে সসৈম্তে শামশের বাহাছুর বগড়ী অভিযান করেন। 
গড়বেত। ও গোয়ালতোড় ছাড়াও, এই সময় থেকে মঙ্গলাপোতায় বগড়ী 

রাজবংশের বঘতবাড়ি স্থাপিত হয়। 
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আঁইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখা যাঁয়, বগড়ী পরগণা সরকার জলেশ্বরের 
অস্ততূ্ত। উড়িস্যার রাজারা এই সময় ( যোঁড়খ শতাবীর শেষে) বগড়ী 

পর্যস্ত অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। ষোড়শ শতাবীর শেষদিকের কথা। 

তা না হলে বগড়ী পরগণা সরকার জলেশ্বরের অস্ততুক্তি হত না। এছাড়। 
অন্য প্রমাণও আছে। গড়বেতা থানার মধ্যে, চন্দ্রকোণা-রোড-স্টেশনের 

প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব 'উড়িয়াশাহি নামে একটি গ্রাম আছে। ওড়িয়া 

ভাষায় “শাহি” কথার অর্থ পল্লী, পাড়া বা গ্রাম । ওড়িয়াদের বসতি এখানে 

গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম উড়িয়াশাহি। বগড়ী পর্ধস্ত উড়িষ্যার রাজাদের 
এককালীন প্রতৃত্ব বিস্তারের উজ্জল নিদর্শন এই গ্রামটি । এই সময় উড়িস্তার 
দেবালয়ের স্থাপত্যের অন্গকরণে বগড়ী অঞ্চলে নিমিত দেবালয়সমূহের মধ্যে 

প্রধান হুল গড়বেতার সর্বমঙ্গল৷ মন্দির । | 

সর্বমঙ্গলা মন্দির সম্বন্ধে গড়বেতা৷ অঞ্চলে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 

শালফুলের' গ্রন্থকার এরকম ছুএকটি কিংবদস্তীর কথা উল্লেখ করেছেন। 
প্রধানত সর্বমঙ্গলা মন্দিরের উত্তর দিকের দ্বার কেন্দ্র করেই কিংবাস্তীগুলি 

রচিত হয়েছে । যেমন, উজ্জয়িনীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য যখন রাঁজ৷ ছিলেন 
তখন একজন যোগীপুরুষ বগড়ীর বনপ্রদেশ ঘুরতে ঘুরতে আসেন। গভীর 
অরণা মধ্যে তিনি মন্ত্বলে সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। তারপর 

মহারাজা বিক্রমাদিত্য লোকমুখে গড়বেতার সর্বমঙ্গলাদেবীর মহাশক্তির মাহাত্ম্য 
কথা শুনে নিজে গড়বেতায় আসেন এবং শবমাধনা করেন । মহারাজের শব- 

সাধনায় খুশি হয়ে দেবী তাঁকে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা দেন এবং 
তালবেতালকে তাঁর আজ্ঞাধীন অন্নুচর করেন। মহারাজ! শক্তি পরীক্ষার জন্য 

তালবেতালকে আদেশ করেন, দেবীর মন্দির উত্তরমুখী করতে । তার ফলেই 
মন্দির উত্তরমুখী হয় এবং তালবেতালের নাম থেকেই “বেতা” ও গড়বেতা' 

নাম হয়। 

মহাঁরাঁজ! বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার 

মধ্যে এও একটি । কোন কোন জনশ্রুতির মূল থাকলেও, এ জনশ্রতির কোন 
মূলই কোথাও খুঁজে পাঁওয়! সম্ভব নয়। যোগীপুরুষ একজন কেন, একাধিক 
বগড়ীর বনময় অঞ্চলে সাধনোদদেশ্টে আনতে পারেন। কিন্ত বিক্রমাঁদিত্য 

গড়বেতায় আসেননি । মন্ত্রবলে মন্দিরও তৈরি হুয়নি, অথব! তালবেতাঁল 
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তাকে চ্যাংদোল! করে তুলে উত্তরদ্বারী করে দেয়নি। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি 
আগাগোড়া উড়িস্যার রেখ-দেউলের রীতি অনুযায়ী তৈরি। মৌড়শ শতাব্গীর 

শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল মনে হয়। 

বগড়ী পর্বস্ত উড়িস্তার রাজার! যখন অধিকাঁর বিস্তার করেছিলেন এবং যখন 
সরকার জলেশ্বরের অধীন ছিল বগড়ী, তখনকার ওড়িয়া স্থাপত্যকীতি হল 

সর্বমঙ্গলা মন্দির। মন্দির নির্মাণের কাজে যেসব ওড়িয়। শিল্পী ও কারিগর 
মেই সময় উড়িস্তা থেকে উত্তর-মেদিনীপুরে এসেছিলেন, তীঁরাই একস্থানে 

বসতি স্থাপন করে বসবান করতেন উড়িয়াশাহীর মতন গ্রামে । বিদেশীদের 

কলোনির মতন উড়িয়াশাহী ৪ ওড়িয়দের কলোনী ছাড়। কিছু নয়। 

সর্ধমঙ্গল।র মন্দিরে প্রায় ত্রিশ হাত আন্দাজ স্ড়ঙ্গের মতন পথের ভিতর 

দিয়ে গিয়ে দেবীমুতির সামনে উপস্থিত হতে হয়। পুজারীর নির্দেশ ভিন্ন 
সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। দিনের বেলা, ভর-দুপুরে আমর! দেখেছি, 

কষ্ণপক্ষের রাত্রির মতন মন্দিরের গর্ভগৃহাটি অন্ধকার । পাশপাশি গেলেও 

কাউকে চেন! যায় না। কামরূপের কামাখ্য। মন্দিরের কথ! এ-প্রসঙ্গে মনে 

পড়ে। দেবীমৃত্তির বামদিকে একটি সযত্বে রক্ষিত পাথরের আসন, পঞ্চমুণ্ডির 

আসন বলে কথিত। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের সামনে দুপাশে ছুটি পাথরের 

মুত্তি আছে, একটি দেবীমৃত্তি, আর একটি দণ্ডায়মান পুরুষমূততি, ভৈরব বলে 
কথিত। এই মৃতি ছুটি গড়বেত| অঞ্চলেই কোন সময় পাওয়া গিয়েছিল, 

তুলে নিয়ে এসে মন্দিরে রাখা হয়েছে । দেবীমুদ্তিটি কোন বৌদ্ধদেবীর 
মৃত্তি বলে মনে হয়, বেশ বড় মুতি। সর্বমঙ্গলার মৃতি ভয়ঙ্কর মুতি। 
মুখটি ভাল করে নিরীক্ষণ করলে (বিশেষ করে দাতের পাটি) ভয়াবহত। 
প্রকট হয়ে ওঠে। একসময় এখানে নরবলিও হত শোনা যায়। মৃতি 
দেখে এবং নরবলি ইত্যাদির কাহিনী শুনে অশন্গমান করা যায়, এককালে 

এ অঞ্চলের ভয়ঙ্কর সব বনদেবীর মতন ( রঙ্িণী, চমকিনী ইত্যাদি ) এখানে ও 

কোন বিখ্যাত বনদেবী ছিলেন। বনবাসীদের পূজা দেবী ছিলেন তিনি 
এবং ডাকাতি, দাক্গাহাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহের সময়, নরবলিও তার সামনে হত। 

রাজপোষকতায় ক্রমে বনদেবী গড়বেতার সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী দেবী 

হয়েছেন, এবং বন থেকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এরকম কোন অতীতের 

ইতিহাস সর্বমঙ্গলাদেবীর থাকা আশ্চর্য নয়। 
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গড়বেতার রায়কোটা দুর্গের চারিদিকে চারিটি দেবতা আছেন, প্রহরীর 
মতন। গোরাখা গীর, ওলাইচণ্ডী, বাঘ রায়, বারভূঞা। মুমলমাঁন ও হিন্দু 
দেবদেবী মিলে রাঙ্জদুর্গ পাহাঁর৷ দিচ্ছেন, এরকম দৃষ্টান্ত এ অঞ্চলে বিরল। 
ধর্মরাজ ঠাকুর আঁছেন, জেলেদের ঠাকুর, এখন ত্রাঙ্মণরা! পৌরোহিত্য করেন। 
বাঘ রায় নামটিও এই বনময় অঞ্চলের বিশেষত্ব, কারণ বাঘের উপদ্রব এক 

সময় খুব বেশি ছিল। বাঘেরও পুজো করত বনবামীরা। পরে বাঘরায় 

ধর্মঠাকুরের নাম হয়েছে। বাঘের পুজে। করত যাঁরা, তারাই ধর্মরাজের নাম 
দিয়েছে বাঘ রায়। | 

গডবেতার দুর্গের ভগরস্তূপের চারকোণে চার দেবদেবী আজও আছেন, 
হিন্দু ও মুমলমাঁন দেবদেবী। কিতারা পাহার৷ দিচ্ছেন, তীরাই জানেন, 
কারণ দুর্গও নেই, রাজাও নেই। কোন ইংরেজ-দেবতা নেই। গন্গনির 

মাঠে ইংরেজদের ম্থৃতি আছে, লায়েকবিদ্রোহ দমনের স্থৃতি। বিদ্রোহী 

বীর শহীদদের কথা মনে করে গড়বেতার 'লায়েক উপাধি একসময় মন্মীনম্থচক 
উপাধি বলে গণ্য হত। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাঁও লায়েক উপাধি 

ব্যবহার করতেন। শুনলে রোমাঞ্চ হয়। অথচ যে ইতিহাস আমরা মুদ্রিত 

গ্রন্থে পড়ি, তার কোথাও তা৷ লেখাজোথা নেই ইংরেজ শাসকর! গড়বেতা 
দুর্গের হিন্দু-মুদলমান দেবতা-প্রহরীদের সাক্ষীগোপালে পরিণত করেছেন। 
অতীতের সাক্ষী তীরা, বর্তমানে তাঁদের কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব নেই। 



চক্রকোণা 

উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর মেদিনীপুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের দিকে যাত্র! করলে 
প্রথমে ঘাটাল মহকুমা অতিক্রম করতে হয়। ঘাটালের দক্ষিণে তমলুক 
মহকুমা । ঘাটাল ও তমলুক নিয়ে মেদিনীপুরের পূর্ব সীমাস্ত। ঝাড়গ্রাম 

থেকে যাত্রা করে, মেদিনীপুরের উত্তর সীমাস্ত পরিক্রম! করে, আমরা পূর্ব- 
সীমান্তে পদক্ষেপ করেছি। মেদিনীপুরের এই উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ঠিক 
সঙ্গমস্থলে চন্ত্রকোণ1। অতি প্রাচীন স্থসমৃদ্ধ জনপদ চন্দ্রকোণা আজ ধ্বংসস্ত,পে 

পরিণত বললেও ভূল হয় না। সমৃদ্ধির অনেক কারণও আজ অপসারিত। 

অন্যদিক থেকে চন্দ্রকৌণার আজও একটি গুরুত্ব আছে। মেদিনীপুরের 
আঞ্চলিক ইতিহাসে তো বটেই, পশ্চিমবাংলার ইতিহাসেও। সেটি সাংস্কৃতিক 

গুরুত্ব । পশ্চিম ও পূর্ব থেকে ছুটি স্বতন্ত্র সস্কৃতিধারার বিচিত্র মিলন ও বিচ্ছেদ 
হয়েছে চন্দ্রকোণায। উৎকলের রাজার! একাধিকবার মেদিনীপুর পর্যস্ত রাষ্থ্ীয 

আধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং তার ফলে সাংস্কৃতিক লেনদেনও হয়েছে । 

মেদিনীপুরে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রয়েছে দেবালয়-স্থাপত্যে । 

একমাত্র ঘাটাল মহকুমা! এই প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত। চন্দ্রকোণ। এই 
প্রভাবাঞ্চলের শেষ সীমানা মনে হয়। 

বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রাচীন জনপদের ধারাবাহিক ইতিহাস পুনরুদ্ধার 

করা খুব কঠিন। বিচিত্র সব কিংবদস্তীর অন্তরালে এমনভাবে আমল ইতিহাস 
আত্মগোপন করে থাকে যে সহজে তার লুপ্ত ধারাটি খু'জে পাওয়া যায় না। 

চন্ত্রকোণার লুপ্ত ইতিহাস সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। ইতিহাস যখন ছোটবড়, 
রাজবংশের প্রতাপ ও এইখবর্ষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, তখন কিংবদস্তী- 
গুলিও “এক যে ছিল রাজার” কাহিনী কেন্দ্র করে রচিত ও প্রচলিত হওয়া 

স্বাভাবিক। চন্দ্রকোণার অতীত ইতিহাস সন্বন্ধেও এরকম অনেক রাজা ও 

রাজবংশের কীতিকথ! লোকমুখে শোনা যায়। যেমন, মহাভারতের মধ্যম 
পাণ্ডব ভীমসেনের সমসাময়িক চন্দ্রকেতু নামে কোন রাজা চন্দ্রকোণায় রাজত্ব 
করতেন। চন্দ্রকোণ! নাম তাঁর নাম থেকেই হয়েছে। ইন্দ্রকেতু নামে রাজ- 

পুত রাজা! চন্দ্রকোণীয় ছিলেন। নরেন্ত্রকেতু ছিলেন। চৌহানবংশীয় বীরভাঙ্থ 
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পিংহ চন্দ্রকোণার রাজ! ছিলেন। হরিভাঙ্গ নামে আর এক রাজ! ছিলেন। 

তারপর রাজ! মিত্রসেন। এরকম অনেক রাজার কাহিনী চন্দত্রকোণ! প্রসঙ্গে 

শোনা যায়। শুনতে ভাল লাগে, রূপকথার মতন রোমাঞ্চকর । অনেক গড়, 

অনেক পুষ্করিণী, অনেক মন্দির, তীদের গৌরবময় স্ততির সঙ্গে জড়িত। 
শুধু রাজাদের নয়, রানীদের নিয়েও অনেক গল্প আছে। যেমন, চন্দ্রকোণার 
রাজ! নরেন্্রকেতুর পুত্র চন্দ্রকেতু দীর্ঘকাল রাজত্ব করবার পর চন্ত্রকোণার 
বৃদ্ধিতে ঈর্ধাদ্থিত হয়ে বগড়ীর রাজা রঘুনাথ সিংহ চন্ত্রকোণ! আক্রমণ করেন। 
বৃদ্ধ চন্দ্রকেতু যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতন প্রাণ বিসর্জন দেন। সেই দুঃখে রাজ- 

মহিষীরা'ও জহরত্রত করে প্রাণোত্সর্গ করেন। যেস্থানে তাঁরা এই কঠিন ব্রত 
উদ্যাপন করে জীবনদান করেন সেই স্থানেই এখন 'জহর পুষরিণী আছে। 

এরকম অনেক কাহিনী চন্দ্রকোণার পথে-ঘাটে শোন! যাঁয়। তার অবশ্য একটা 

যুক্তি আছে। চন্দ্রকোণা প্রাচীন জনপদ। মধ্যযুগের আরও অনেক জনপদের 
মতন, এখানেও স্থানীয় ভূন্বামীরা ও সামস্তরা রাজকীয় গ্রাতাপে রাজত্ব করতেন । 

তাদের অনেকেরই ইতিহাস লেখাজোখা নেই। যা আছে, তা এ প্রাচীন 

গড়বাঁড়ি ও জীর্ণ দেবাঁলয়ের ধ্বংসাবশেষ । তা অনেক আছে চন্দ্রকোণীয় ৷ তার 

সামনে দীড়ালেই কল্পনাপ্রবণ মন স্বভাবতঃই কিংবদস্তীর জন্য আকুল হয়ে ওঠে। 

নিরেট পাথুরে প্রমাণের পক্ষপাতী এঁতিহাসিকদের লৌহচিত্তেও রোমাঞ্চের 
সঞ্চার হয়। স্থললিত সহজবোধ্য গগ্য লিখতেও অক্ষম যাঁরা, তারাও কাব্য- 
রচনার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। সাধারণ লোক তো হবেই। সাধারণ 
মানুষের মন নিরেট এঁতিহামিকদের মতন 'সলিড? নয়। কিংব্দস্তীর পক্ষে 

এইটুকুই যুক্তি। চন্রকোণার কিংবদন্তীর যুক্তিও তাই। 
কিংবদস্তীর আড়াল থেকে ইতিহাঁসের যে ক্ষীণ কাঠামোটি চোখের সামনে 

ভেদে ওঠে তা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বল! যাঁয়। সেটি পাঁগুৰ ভীমসেনের 
সমসাময়িক কোন রাজার কাহিনী নয়। মনে হয়, বগড়ীর মতন চন্দ্রকোণাও 
বিষুঃপুরের মল্পরাঁজাদের অধিকারভূক্ত ছিল। পঞ্চদশ কি যোঁড়শ থুস্টাব্বের 

কোন সময় বগড়ী চন্দ্রকোণ! প্রভৃতি অঞ্চলে বিদেশী ব। দেশী সামস্তরা আধিপত্য 

বিস্তার করেন। সেকালে স্থানীয় সামস্তদের এরকম আঞ্চলিক আধিপত্য ও 

্বাতঙ্্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপার ইতিহাসের নৈমিত্তিক ঘটন! ছিল। বগড়ীর গজপতি 
পিংহের মমসাময়িক ইন্দ্রকেতু নামে কোন রাজা সেই সময় চন্রকোণার সামন্ত 
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হন। ইহ্দ্রকেতুর পরে নরেন্ত্রকেতুর কথা! শোনা যায়। নরেন্দ্রকেতুর পুন্ত 
চন্দ্রকেতুর সময় বগড়ীর রাজার! চন্ত্রকোণা দখল করেন। যোড়শ খুষ্টাব্ের 

শেষে বা সপ্তদশের গ্রথমে চৌহান বংশীয় বীরভান্থ নামে কোন রাজা চন্দ্র- 

কোণায় রাজত্ব করেন। এই সময় চৌহানবংশীয় চৌহানমিংহ বগড়ী রাঁজা 
দখল করেন। বীরভাম্থর পর হরিভান্ছ বা হরিনারায়ণ চন্দ্রকোণার রাজ! হন। 

হরিভাম্গুর পত্রী লক্্ণাবতী বিষুপুর রাজবংশের হোলমল্লের কন্ত। এবং নারায়ণ- 

মল্লের ভগিনী । এই লক্ষণাবতী রাজা মিত্রসেনের মাতা । 

এখনও কিংবদন্তী ও কণ্ননার মেঘলোক ছেড়ে আমরা বাস্তব ইতিহাসের 

মর্ত্যলোকে অবতরণ করতে পারিনি । চন্দ্রকো াঁর স্থানীয় সামস্তদের ইতিহাস 

কিছুট] পুনরুদ্বার কর! সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে। নবাবিষ্কৃত 'বাহারিস্তান-ই- 

ঘায়েবী” নামক ফাঁসী বিবরণটির ইংরেজী অন্গবাদ গ্রন্থাকারে টীক| টিগ্লনিসহ 
আসাম গভনমেণ্টের পুরাতত্ব বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মোগলযুগে, 
জাহাঙ্গীর বাদশ[হের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে (সপ্তদশ এতাব্ীর প্রথম- 

ভাগে ) বাংলাদেশের জমিদারদের বিরুদ্ধে মোগল অভিযানের কাহিনী 

বাহারিস্তানে" বিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এই বিবরণের এতিহাঁসিক 

মূল্য অবিসংবাদিত | 'বাহারিস্তানের' মধ্যে মেদিনীপুরের অন্যান্য জমিদারদের 
সঙ্গে চন্দ্রকোঁণ।, বরদা প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারদের নাম পাওয়া যাঁয়। তাতে 

দেখ! যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার জমিদারদের বিরুদ্ধে 

মোগল অভিযাঁনের সময়, চন্্রকোঁণার ভূম্বমী বলে চন্দ্রভান ও বীরভান নাঁমে 

ছু'জন জমিদারের নাম উল্লেখ ররেছে। চন্দ্রভান সম্পর্কে বল! হয়েছে £ 

মির 006 ০04 67০ 91910098175 0:2৮61202 8£61)65) 0৫ 117 0170217 

[010010...... 1১0 523 09০ 91010081 01 18172172520, 01090812 

(0159.001001027/ 200 001)01 122.001108215 ০06 €(0179170181-0172, 

32109. 210 01098151800 09০ 70169562102 0৫6 101129 1805817)7076 

1101129 06572651560 1345 91061 01001161 71122 15010192170100980 

10170. 20120101186 112 25 016 79৮7109০0৫6 01720168101) 

8101755 ভ108 59৬০1 1)0170160 1)015610061), 86৮ 0150661) 100170:60 

11191805 00189150105 06 2য06106 00051606215 200. 21017015, 

660 আ৪:-০161192185 2100 00021 201011061)65 0৫ ৪1,002 
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জাহানাবাদের শিকদার ইতিমাম খা চন্দ্রকোণা, বরদা ওঝাকরার (ঝাড় গ্রাম?) 
জমিদারদের মিরজা নাঁথনের কাছে তল্প করে আনেন। মিরজা তার 

অগ্রজ মুরাদকে ফৌজদার করে বহু সৈন্যসামস্তসহ পাঠান। চন্দ্রকোণা, 
বরদ! প্রভৃতি অঞ্চল জায়গীর হিসাবে চন্দ্রভান ও অন্যান্ত ভূম্বামীরা ভোগ 

করতেন। ব্রদার জমিদার দলপৎ তখন নাবালক ছিলেন এবং তিনি 

চন্দ্রভানের একজন নিকট আত্মীয়। এই সব ভূম্বামীদের মোগলদের পক্ষে 

যুদ্ধীভিষানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু চন্দ্রভান বা অন্যান্য জমিদারর। 
তা দেননি। তার জন্য মুরাদ তাদের দণ্ড দিতে বাধ্য হন। এসব কথা 

“বাহারিস্তানে' আছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, 

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, চন্দ্রভান নামে কোন জায়গীরদার চন্দ্রকোণার 
অধিপতি ছিলেন। এও জানা যায় ষে, তারই বংশের কোন নিকট আত্মীয় 

বরদার জায়গীরদার ছিলেন। উভয়েই মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 

দণ্ডিত হয়েছিলেন। চন্দ্রভান ছাড়! বীরভান নামে আর একজন ভূতম্বামীর 
উল্লেখ আছে 'বাহারিস্তানে" (পৃঃ ৩২৮ )। সেখানে বল] হয়েছে £ 

নার 16106 16210060080 381750011 16121) 171]1121 2100 

13110102128, 20108110081 06 (0102170191501075 ০1০ 010৮1111108 00 
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'ভান' উপাধিসহ ছু'জন জমিদারের নাম “বাহারিস্তানের' মধ্যে পাওয়া 
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যায়। মনে হয়, ভান উপাধিধারী বা! ভানবংশীয় জমিদারর! একসময় 

চন্ত্রকোণায় গ্রতৃত্ব করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চন্দ্রভানের নাম 

পাওয়া যায়, কিস্ত কয় পুরুষ ধরে তার! জায়গীর ভোগ করছিলেন, তা জান। 

যায় না। ভানদের আগে পাঠান আমলে বা হিন্দু আমলে কাঁরা আধিপত্য 
করতেন, তাও জানবার উপায় নেই। চন্দ্রকেতু নামে চন্দ্রকোণার যে রাজা 

কল্পনা ও কিংবদস্তীর অস্পষ্ট মেঘলোকে বিরাজ করছেন, তাঁর বাস্তব ইতিহাস 

জানবার উপায় নেই। চন্দ্রকোণায় প্রবাদ আছে যে, ভানবংশের বীরভাঁন 

চত্্রকেতু-বংশের শেষ রাজাকে গদিচ্যুত করে চন্দ্রকোণার রাজা হন। আমরা 

দেখেছি, চন্দ্রভানের পরবর্তী জমিদার বলে 'বাহাবিষ্তানে” বীরভানের নাম করা 

হয়েছে । চন্দ্রভানকে গদিচ্যুত করে বীরভানের পক্ষে চন্ত্রকোণা দখল করাও 
আঁদৌ আশ্চর্য নয়। হয়ত তিনি তাই করেছিলেন এবং সপ্তদশ.শতাব্দীতে 

চন্্রভান লোকপ্রবাদে চন্দ্রকেতু হয়েছেন। কিন্তু ভানবংশ ঠিক আছে, 
বীরভানও ঠিক আছে । বীরভানের পুত্র হরিনারাঁধণ বা হরিভান। সপ্তদশ 
শতাব্দীর: গোড়ার দিক ষদি চন্দ্রভানের শেষ রাজত্বকাল ধর! যায়, তাহলে 

হুরিভানের রাজত্বকাল প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হয়। চন্দ্রকোণার 

বিখ্যাত লালজীর মন্দিরে যে স্থদীর্ঘ শিলালিপিটি আছে, তার পাঠোদ্ধার 

করলেও এই ইতিহামের আশ্চর্য সমর্থন পাওয়া যায় এবং এঁতিহাপিক কালও 

মিলে যায়। শিলালিপিটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।১ শিলালিপিটির এতিহাসিক 

গুরুত্ব খুব বেশি বলে তার পাঠোদ্ধার শুদ্ধ হওয়! প্রয়োজন । বাঁস্ৃদেবপুরের 
(ঘাটাল) পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন রাঁয় কাব্যতীর্থ মহাঁশয় (আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন) 
এই শিলালিপির পাঠোদ্ধারে আমাকে সাহাধ্য করেছেন। লিপিটি এই £ 

শুভমত্ত শকাব্াঃ ১৫৭৭ 

শাকেহশ্থি মুনিবানেন্দৌ বৈশাখে শুরুপক্ষকে 

তৃতিয়ায়াং ভৃগুদিনে আরন্ভোইস্য বন্তৃবহ 

শ্রীহরিনারায়ণ নৃপশ্য পত্রী শ্রীলক্্মণাবতী 

শ্রীরাধাকফয়োঃ গ্রীত্যে নবরত্বমিদং দদৌ 
রাধারুষণ পদারবিন্দ রাঁসকা শ্রীবীরভানোর্বধ 

১ যোগেশচন্দ্র বহুর «মেদিনীপুরের ইডিহাস' খ্রস্থে শিলালিপির যে পাঠ দেওয়! হয়েছে 
৩২৪ পৃষ্ঠার পাদটাকায়, তা নিভূর্ল নয়। 
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পতী শ্রহরিনারায়ণন্ত নৃপতেঃ প্রখ্যাতকীর্তে: ক্ষিতৌ 
মাতা শ্রযুত মিত্রসেন পতেঃ শ্রীহোলরায়াত্মবজা 

শ্রীনারায়ণ মল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ মন্দিরম্ 
গিরিধারি পদাস্তোজে নবরত্বমিদং শুভং 

নির্মায় বহুযত্বেন সমপিতবতী মুদ্রা 
পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী শ্রীগোকুল দাস 

হরিনারায়ণের পত্রী, বীরভানের পুত্রবধূ, মিত্রসেনের মাতা! হোলরায়ের কন্যা 
এবং মলভূপ শ্রীনারায়ণের ভগিনী এই নবরত্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
'শাকেহস্থি মুনিবানেন্দৌ, এই পংক্তির অর্থ ১৫৭১ শকাঁব্ে মন্দির নির্মাণ 
আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ১৫৭১ এবং ১৫৭৭ শকাবে যথাক্রমে এ মন্দিরের আরম্ত 

ও নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ১৫৭১ শকাব্দ ১৬৪৯ খুস্টাব্ষ এবং ১৫৭৭ শকাব্ধ 

- ১৬৫৫ খুস্টাব্দ। হরিভান ব| হরিনারায়ণের রাজত্বকাল-_চন্দ্রভাঁন-বীরভান- 

হুরিভাঁন--এই পরম্পরা ধরে বিচার করলে, 'বাহারিস্তানের' উল্লিখিত সময়ের 
সঙ্গে মিলে ষায়। চন্দ্রকোঁণার এই ইতিহাসটুকুই প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ভানবংশের রাজারা (সেকালের শক্তিশালী 

জায়গীরদার-জমিদাররা সকলেই প্রায় 'রাঁজা' খিতাব পেতেন ) চন্দ্রকোণায় 

রাজত্ব করতেন, তখন চন্ত্রকোণার স্বর্ণযুগ । আমার ধারণা, “বাহারিস্তানে, 

যে চন্্রভান রাজার নাম আছে, তাঁর নামেই চন্দ্রকোণা নাম হয়েছে । বাহান্ন 
বাজার তিগ্লান্ন গলি' নিয়ে ষে চন্দ্রকোণা, কথায় বলে, তার পত্তন সেই সময় 

হয়েছিল। তাতশিল্প, চিনি, বাঁসনকে।সন, ঘি ইত্যাদি চন্দ্রকোঁণার বিখ্যাত 

ব্যবসায়ের দ্রব্য বলে গণ্য ছিল। চন্দ্রকোণার সেই অতীতের সমৃদ্ধি এখন 

আর নেই, তার ম্থতিচিহও নেই। পথে পথে বড় বড় অট্টালিকা! ও বসতবাড়ি 

এবং অগণিত দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ চন্রুকোণাঁর অতীত সমুদ্ধির সাক্ষী । 

দেবর্দেউলের সংখ্য। চন্দ্রকোণায় আজও যা আছে, দেখলে অবাক হতে 

হয়। একসময় ঘে কত ছিল এবং কেবল মন্ধ্যারতির ঘণ্ট। বাজলে চন্দ্রকোণার 

“বাহান্-বাজার তিগ্লান্ন গলি যে কিভাবে সরগরম হয়ে উঠত, তা যে কেউ 

চন্ত্রকোণায় পদার্পণ করলেই কল্পন। করতে পারবেন। ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়, 
পাড়ার ছ্বেন শেষ নেই, অলিগলির যেন অন্ত নেই। এমন কোন পাড়া বা 
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গলি নেই চন্দ্রকোণায়, যেখানে কয়েকটি জীর্ণ দেবালয় নেই। সবই প্রায় 
পরিত্যক্ত ও জীর্ণ। মনে হয়, একসময় প্রত্যেক বর্ধিষুণ পরিবারের প্রতিষ্টিত 
দেবাঁলয় ছিল চন্দ্রকোণায়। পরিত্যক্ত ভদ্রাসন-গৃহের সংলগ্ন দেবালয় অনেক 

আছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে মান্ষ চলে গেছে, দেবালয় ছেড়ে দেবতাঁরাঁও চলে 

গেছেন। চন্দ্রকোণার তন্তবায় বণিকদের পাঁড়াটি দেখলে যে কেউ স্তত্তিত 

হয়ে যাঁবেন। কলকাতার যে-কোন প্রাসাদবহুল এলাকার মতন একটি পাড়া, 

কিন্তু প্রতিটি অট্টালিকা জীর্ণ ও পরিত্যক্ত, ঠিক ভূতের বাঁড়ির মতন। একটি 
গ্রামের মধ্যে এরকম বিস্তৃত ধ্বংসস্ত,প সচরাচর দেখা যায় না। 

পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর মেদিনীপুরের দেবাঁলয় স্থাপত্যে উডিষ্যার প্রভাব 

খুব বেশি দেখ। যায়। মেদিনীপুর পর্যস্ত উৎকলের রাজার! অভিযান কনে 

একাধিকবার দখল করেছেন এবং তখন তারা যেসব দেব।লষ প্রতিষ্ঠা করেছেন 

ত। নিজেদের দেশীয় রীতি অনুযায়ী । মনে হয়, উৎকলের খাসকদের সঙ্গে 

সেখানকার শিশ্পীরাও বাংলদেশে এমেছিলেন এবং বাঙালী শিল্পীদের সঙ্গে 

আদানপ্রদানও হয়েছিল। বাঙালী শিল্পীরা নিজেদের দেবালঘ-স্থাপত্যেব 
স্বতন্ত্রা যে বর্জন করেননি শেষ পর্যন্ত, বাংলার বঙ্কিম চৌচাঁল! ও অ।টচাঁল। 
লোকালয়ের মতন দেবালয়গুলি তার প্রমাঁণ। উড়িয্তার রেখ-দেউল নিয়ে 

পরীক্ষ। করে বাঙালী শিল্পীরা শেষ পর্যস্ত পঞ্চরত্ব, নবরত্র মন্দিরের রত্ন বা 

অলঙ্কাররূপে বাবহার করেছেন। মন্দিরের মৌলিক গড়ন বঙ্ষিমাকার বাংলার 
কুটিরের মতন রেখেছেন। উড়িষ্যার দেবালয়-স্থাপতোর একটান। প্রভাব 

পূর্বাভিমুখে প্রথমে যেন চন্্রকোণায় এসে রুদ্ধ হয়েছে মনে হয়। ঠিক এইখান 
থেকেই আরম্ভ হযেছে বল। চলে, বিষুপুর-কেন্দ্রিক বাংলার নিজস্ব দেবালয়- 

স্থাপত্যের প্রভাব। বিষ্ুপুর ঘাঁটাল, হুগলী মিলে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য- 

রীতির যে ছুর্ভে্চ ব্যহ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে উড়িস্যার স্থাপত্যরীতি 

প্রবেশাধিকার পায়নি বলে মনে হয়। চন্দ্রকোণাই যেন তার মীমান|। 

উড়িস্তার রীতি দেবালয়-স্থাপত্যে সামান্ত প্রতিফলিত হলেও পশ্চিমবাংলার 

নিজন্ব রীতির প্রভাব এখাঁনে অনেক বেশি। পঞ্চরত্র মন্দিরের ছড়াছড়ি পথে । 

টাদনিরীতির মন্দির যথেষ্ট। লালজীর মন্দিরটি বৃহ বাংলা মন্দির, 

আটচাল!। চারচালা ও পঞ্চরত্র মন্দিরও প্রাঙ্গণের মধ্যে আছে। এমনকি 

একটি পাথরের জোঁড়বাংল৷ মন্দিরও আছে চন্দ্রকোণায়, যা! নির্মাণকৌশলে 
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ইটের মন্দিরকেও হার মানায়। বোবা যায়, বিষুপুরের স্থাপত্যরীতির প্রভাব 
চন্দ্রকোণার সীমাস্তে উড়িষ্যার রীতিকে প্রতিহত করেছে । চন্দ্রকোণার পর 

থেকে ঘাটাল, হুগলী পর্যস্ত বাংল স্থাপত্যরীতির একচ্ছত্র প্রতিপত্তি দেখা যায়, 

যেমন লোকালয়ে, তেমনি দেবালয়ে । 

চন্দ্রকোণায় সব সম্প্রদায়ের দেবদেবী আছেন, থাকাই শ্বাভাবিক। কিন্তু 

তার মধ্যে ধম“ঠাকুর ও কামিন্তার প্রতিপত্ভিই উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমবন্ধে ধর্ম- 

ঠাকুরের প্রভাব-এলাক! প্রসঙ্গে চন্দ্রকোণার বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়। 

চন্দ্রকোণার পশ্চিমে মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চলকে ধর্মঠাকুর বণিত অঞ্চল 

বললে তুল হয় না। আমি যতদূর জানি ও খবর পেয়েছি, গোটা ঝাঁড়গ্রাম 
মহকুমায় ধর্মঠাকুর কোথাও নেই। দক্ষিণে কাখি মহকুমায়, ছু*একটি ধর্ম- 

ঠাকুরের কথা লোকমুখে শুনেছি, তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। ধর্মনিরঞনপন্থী 
কোন সম্প্রদায় বা পরিবার এ স্থানে গিয়ে বসবান করার জন্যও হয়ত ধর্মপূজা 
করতে পারেন। তমলুক মহকুমায় এখনও পর্বস্ত যতটুকু খবর পেয়েছি তাতে 
ময়ন৷ ছাড়া আর কোথাও ধর্মঠাকুরের বিশেষ পুজার্চনা হয় না। উত্তর মেদিনী- 
পুরের গড়বেতা-চন্দ্রকোণা থেকে ধর্মঠাকুরের প্রতিপঞ্তি আরম্ভ হয়েছে বলা 

চলে। গড়বেতা-চন্দ্রকোণা থেকে আরপ্ত করে পুবে হুগলীর আরামবাগ 

মহকুমা, দক্ষিণ-পুবের ঘাটাল মহকুমা, উত্তরে বিঞুপুর মহকুমা এবং তার সংলগ্ন 

দামোদরের দক্ষিণ তীরবর্তাঁ দক্ষিণ বর্ধমানের রায়না-গোতান অঞ্চল-_-এই হল 

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর-পৃজার সর্বাধিক প্রতিপত্তিকেন্দ্র। উড়িস্যার যাজপুর 
(কেউ কেউ বলেন) যদি ধর্মপূজার আদি কেন্দ্র হয়, তাহলে মেদিনীপুরের 

যেসব অঞ্চলে উড়িস্যার অন্যান্ত প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে দেখা যায় ( যেমন দেবালয়- 

স্বাপত্যে ), সেখান থেকে ধর্মঠাকুরের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল কি 

করে, এ প্রশ্ন ম্বভাবতঃই মনে জাগে । ব্যবহার্য শিল্পকলা অনেক সময় দেখ 

যায়, উৎপত্তিকেন্দ্র থেকে অন্যত্র স্থানাস্তরিত হয়ে প্রাধান্য পায় নানাকারণে। 

কিন্ত লোকাচরিত ধর্ম সাধারণত সেইভাবে স্থানান্তরিত বা কেন্ত্রাস্তরিত হয় না। 

তাই মনে হয়, ধর্মনিরঞ্টনপন্থীদের আদিকেন্দ্রের সন্ধান যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
করতে হয়, তাহলে পূর্বোক্ত সর্বাধিক প্রতিপত্তিকেন্দ্রেইে করতে হবে বা করা 

উচিত। এই কেন্দ্রের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হল গড়বেত1 ও চন্রকোণা। 

চন্দ্রকোণার পুরাতন ধর্মমন্দিরগুলি দেখলে বোঝ! যায়, কিরকম ধর্মঠাকুরের 
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প্রতিপত্তি ছিল এখানে একসময় । গোবিন্দপুর, নরহরিপুর, জয়স্তীপুর প্রভৃতি 

পাড়ায় এখন একত্র ক'টি মন্দিরের মধো দলবদ্ধভাবে ধর্মঠাকুর বিরাজ করেন । 

অথাৎ বিভিন্ন পাড়া থেকে উদ্বাস্ত ধর্মঠাকুররা ক্রমে আশ্রয়-অভাবে একই 

মন্দিরের মধ্যে এসে বাস করছেন। তদের সেবায়েত ও পুজারীরা অনেকেই 
হয় নির্বংশ হয়েছেন, অথবা কর্মোপলক্ষে দেশত্যাগী হয়েছেন। গোবিন্দপুর 
পাড়ায় শীতলনারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ, রাজবল্লভ রায়, বাকুড়া রায় একত্রে একই 

মন্দিরে বিরাজ করেন এবং তাদের সঙ্গে জয়হুর্গা, কালীবুড়ী, রায়বুড়ী প্রভাতি 

ধর্মকামিন্তাগণও থাকেন। জয়স্তীপুর পাড়াতেও বহু ধর্মঠাকুর একত্রে বিরাজ 

করেন দেখ! যায়। চন্দ্রকোণার তিগ্লান্ন গলির অন্তত তিগ্লা্নটি ধর্মঠাকুর 

আঙ্গও কয়েকটি মন্দিরের ভিতর থেকে বোধ হয় খুজে বার করা যায়। 

নরহরিপুর পাড়ায় কলকলি দেবী আছেন, ধর্মঠাকুরের কামিন্তা তিনি; প্রাচীন 

পঞ্চরত্ব দেবালয়ে ধর্মঠাকুরপহ বিরাজ করেন। মন্দিরের গায়ে লিপিও আছে £ 

প্রতিষ্ঠিতমিদং শীকে পক্ষাজবস্থচন্ত্রমে 

(রাধাক্ষয়তৃতীয়ায়াম্ দিঙ্মানেকুজবাসরে 
(১২৯০ সাল, ১০ই নৈশাখ ) 

এর বামদ্িকে আর একটি ভগ্রলিপি আছে £ 

কলকলি পদং ধ্যাত্ব! তস্তা 
গৃহমিদমূ, রত তাখুলি 

প্রীয় ৭০1৭২ বছর আগে কোন তাম্বুলিবাঁণক মন্দিরটি কলকলি ধর্মকামিন্তার 
উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে বিরাট কুর্মমৃতি ধর্মঠাকুর 

আছেন। চন্ত্রকোণায় যত ধর্মঠাকুর দেখেছি, সবই কৃর্মমূতি এবং এত জীবস্ত 
মৃতি যে মনে হয় পাথরের নয়, রক্তমাঁসের । কেবল চন্দ্রকোণায় নয়, পৃবে 

ধর্মঠাকুরের যে প্রতিপত্তিকেন্দ্রের কথ৷ বলেছি তার সর্বত্রই যে সব ধর্মঠীকুরের 

মৃতি দেখেছি ( কমপক্ষে হাজার হবে ) তার অধিকাংশই কৃর্মমূতি। চন্ত্রকোণা, 
জাড়া, রামজীবনপুর, ঘাটাল, গোঘাট প্রস্তুতি অঞ্চলে এত স্বন্দর নিখুঁত সব 

বড় বড় কৃর্মমু্তি আছে, যা৷ ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবেও উল্লেখযোগ্য । কেউ 

কেউ বলেন, ধর্মঠাকুরের কৃর্মমৃতিটা প্রধান নয়, একখণ্ড প্রস্তরমূত্তিই আসল। 
নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন জার্নালে এই ধরনের ঢালাই মস্তব্-সংবলিত গবেষকদের 

উদ্কি দেখা! যায়। লোকধর্ম সম্বন্ধে গবেষণ। লোকালয় থেকে দূরে আরাম- 



৩৮৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

কেদারায় বমে করলে য] হয়, ধর্মঠাকুর সন্বদ্ধে আজ পর্যস্ত অধিকাংশ গবেষণাই 
তাই হয়েছে। কিছুই প্রতিপন্ন হয়নি এবং অনুসন্ধানও হয়নি কিছুই। 

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের কৃর্মমৃতিটাই প্রধান ও আসল, বাকি সব মুতি গৌণ 
ও বিকল্প মৃতি, একথা আজ যথেষ্ট জোর দিয়েই বলা ষায়। একথাও ঠিক যে, 
বিষুুর কুর্মাবতারের সঙ্গে এ-কুর্মের কোন সম্পর্ক নেই, ছিল না কোনকালে। 

ধর্মের কামিন্াদের জয়হুর্গী, কলকলি, কালীবুড়ী, রায়বুড়ী, রায়বাঘিনী ইত্যাদি 

নামও লক্ষণীয়। বন্য লোকধর্মের ধার! যে ধর্মপূজার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 

মিশে গেছে, তাঁতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বৌদ্ধধর্মের প্রভাঁবও যে 

এর মধ্যে কিছুটা পড়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। অবিকল স্তুপের 

মতন ছোট ছোট পাথরের স্তুপ এঅঞ্চলের অনেক ধর্মমন্দিরে দেখেছি। 
ভাস্করের খোদাই করা, হাতেগড়! পাথরের স্তপ, স্বাভাবিক স্ত,পাকাতি 
্রস্তরখণ্ড নয়। ধ্যানী বুদ্ধমুত্তির মতন ছোট ছোট (ছু'তিন ইঞ্চি) পাথরের 
মৃত্তিও অনেক ধর্মমন্দিরে দেখ! যায়। এগুলির অর্থ আছে নিশ্চয়, অস্তত 
একদা ছিল। শৈবধমীরা ও পরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে 
ধর্মঠাকুরকে আত্মসাঘও করে ফেলেছেন। ধর্মঠীকুরের নামটি রয়েছে, হয়ে 
গেছেন শিব। এমনকি ধর্মঠাকুর কোথাও কোথাও বৈষ্ঞবও হয়ে' গেছেন 

এবং নামের সঙ্গে নারায়ণ, যুক্ত হয়ে গেছে। 

ধর্মঠাকুর ছাড়া, চন্দ্রকোণায় আর একটি উল্লেখষোগ্য এঁতিহাঁসিক স্থৃতিচিহন 
আজও আছে। কোন স্থাপত্যের ব। ভাব্বর্ষের নিদর্শন নয়, কীতিস্তততও নয়। 

মানবজাতির একটি শাখা । শরাক নামে তন্তবাঁয় বণিকদের একটি শাখাজাতি 
চন্দ্রকোণায় বাস করেন। এক সময় তার] চন্দ্রকোণার অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী 

সম্প্রদায় ছিলেন। কাপড়ের ব্যাবসা করে লক্ষ লক্ষ টাক! উপার্জন করেছেন। 

চন্দ্রকোণাঁয় শরাক তন্তবায়দের যে পল্লীতে বাস ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ পরিত্াক্ত 

বলা চলে। বিরাট বিরাট শুন্ত জীর্ণ অট্টালিকা আজও শরাকদের অতীত 
এশ্বর্ষের এঁতিহাসিক সাক্ষীরূপে চন্দ্রকোণায় রয়েছে । দেখলে অবাঁক হতে 

হয়। চন্দ্রকোণায় শরাকদের এশ্বর্য সম্বন্ধে কিংবাদস্তীও অনেক আছে। শরাক 
জাতির প্রলিহ্ধ ধনিক ব্যবসায়ী গুরুদাঁস করদত্ত পুত্রের বিবাহের সময় লক্ষ 
লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। উনবিংশ শতাববীর শেষাঁধের কথা । কলকাতার 
মল্লিকদের ব৷ ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের তুলনা বিলাসিতা তিনি কম করেননি । 
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বর্ধাকালে ( শ্রাবণে ) পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন বলে, চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই 

পর্যন্ত (ক্ষীরপাইয়ে কন্তাঁপক্ষের বাস ছিল ) প্রায় আট মাইল পথ উপরে চালা 

বেঁধে ঢেকে দিয়েছিলেন এবং তার ছু'পাশে ঝাড়লগ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন । 

বর্ধার সময় বুষ্টি হলেও বরের শোভাধাত্রার যাতে কোন অস্থবিধা না হয়, তার 

জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাতিঘোঁড়াসহ শোভাষাত্র/ এই পথ ধরেই 

গিয়েছিল। এ-কাহিনীর মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু নেই । চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই 
অঞ্চলের তন্ভবায়রা অনেকেই লক্ষপতি ছিলেন। আজও তাদের বসতবাঁড়ির 

ধবংসাঁবশেষ দেখলে যে কেউ প্রাচীন কোন এতিহাসিক নগরের ধ্বংসাবশেষ 

বলে মনে করবেন । 

চন্দ্রকোণার শরাক তত্তবায়দের “এতিহাসিক স্থৃতিচিহ্ন” বলেছি, কারণ 

আচারে-বিচারে তার৷ সম্পূর্ণ হিন্দু হলেও, আজও তার! বুদ্ধোপাসন। করেন। 

মাছ-মাংস খান না, এমনকি মাছ স্পর্শ পর্বস্ত করেন না। কুলদেবতা বুদ্ধের 
পূজা করে অন্যের পুজা করেন। চন্দ্রকোণার ' অযোধ্যাগড়ের ব্ধনবংশও 

( হ্বর্ণবণিক ) পূর্বে যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাদের বংশ-পরিচয় থেকে জানা যায় । 
মার্কগ্ডেয় বর্ধন নামে তাঁদের পূর্বপুরুষ চৌহান রাজাদের আনলে তমলুকের 
অন্তর্গত বাবিচোর বা বালিঘোড় নামে কোন স্থান থেকে এসে চন্দ্রকোণায় 

বসবাস করেন এবং পরে খানাকুল-কষ্জনগরের শ্রীপাদ অভিরাঁম গোম্বামীর 

শ্রীপাটে বৈষ্ণঞবধর্মে দীক্ষা নেন। এদের বাড়িতে শ্রীচৈতন্তচরিতাম্তের হাতে- 

লেখা পু'খির শেষে বর্ধনদের বংশপরিচয় প্রসঙ্গে এই কথা লেখ! ছিল : 

শ্রীল গোগীনাথ পদে জানাইল নতি 

শ্রীঅভিরাম সম্তানে দীক্ষা করাইল! তথি। 
বৌদ্ধধর্ম ত্যেগি চন্দ্রকোণ! বাস কৈল 
শ্রীচাদ ঠাকুরে তিহো৷ পৌরহিত্য দিল | 

শরাক" নামটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে মনে হয়। তন্তবায়দের মধ্যে 

কেন এদের শরাক বলা হয়, তাও ভাববার বিষয়। আমার মনে হয়, 'আবক' 

কথা থেকে 'শরাক' হয়েছে চল্তি ভাষায়। শ্রাবক বলা হয় বুদ্ধোপাসকদের । 
তন্তবায় বণিকদের মধ্যে এরা বৌদ্ধধমী হয়েছিলেন বলেই এদের 'শরাক, 

নামটি আজও রয়ে গিয়েছে এবং এরা একটি শাখাজাতিতে পরিণত হয়েছেন । 

৫ 



ক্গীরপাঃ 
অনেক কারণে মেপিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই গ্রামটি প্রসিদ্ধ গ্রাম । 

ব্হুদৃূন অতীতের ইতিহাস কি ক্ষীরপাই-এর, তা অবশ্য আজ আর জান! যাৰ 

ন।। এইটুকু বোঝ। যায় মুনলমান আমলে চন্দ্রকে।ণার মতন ক্গীরপাই-এর ৭ 

প্রপিদ্ধি ছিল, প্রধানত বাণিজ্যিক কারণে । বৃটিশ আমলের গোড়। থেকেই 

শ্গীরপাই বিদেশী বণিকদের লুন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী-- 

সকলের । সন্ন্যাসী পিত্রোহীরা ক্ষীরপাই পধস্ত অভিযান করেছিল, নথিপত্র 

তার প্রমাণ আছে । লায়েক বিদ্রোহের তবঙ্গ যে কপীরপাই পর্যন্ত পৌছায়নি, 

তা মনে ভ্য না। অনশেষে, ক্সীরূপাই-এর কথ। আ'ব৭ একটি প্রসঙ্গে বিশেষ- 

ভাবে মনে হষয। কিশোর বধসে ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্ভাসাগব বীরসিংহ গ্রাম থেকে 

এই ক্ষীবপাই গ্রামের ভট্টাচাধ নাড়িতে বিবাহ করতে এসেছিলেন | এই ক্ষীন- 

পাই গ্রামে বি্ভাপাগর যে মডেল স্কুলটি স্বপন কনেছিলেন, ত! এখনও আছে 

এবং অনেক নড হযেছে | 

এই ধরনে সব টুকবো স্থৃতি মনের মধ্যে জডে। করে নিয়ে চন্দ্রকোণ! থেকে 

শ্ীরপাই গ্রামে আমর। এলাম । চন্দ্রকোণা-ক্গীরপাই গ্রামেব ভিতর দিদে 

মোটববাস চলে, একেবারে ঘাটাল পধস্ত। চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই মাইল 

সাত-আট দূর । ক্গীরপাই গ্রমেব নাইরেব চেহাবাধ আজ আর তেমন 

জকজমক নেই । কেমন যেন বিষপ্র পবিবেশ এইসব গ্রামকে আচ্ছন্ন কৰে 

থাকে দেখেছি । গ্রামে প। দিলেই ত1 বেশ অন্তভব করা যায়। 

আজ থেকে প্রা দু' বছর আগে মেদরিনীপুৰ জেল] ইস্ট ইপ্ডিয়| কোম্পানী 

কবতলগত হয়। ১৭৬* সালে মীরজাফবকে শিংহীসনচ্যুত করে কোম্পানী 
যখন মীরকাশিমকে নকল নবাব তৈরি করেন, তখন মীরকাশিম চুক্তি কবে 
বাংলাদেশের তিনটি জেলা_মেদিনীপুর, বর্ধমান "ও চট্টগ্রাম ইংরেজদ্বে 
উপঢৌকনম্বরূপ হস্তান্তরিত করেন। এই তিনটি জেল! থেকেই তখন সাঁব। 

বাংলার মোট রাজন্বের তিনভাগের একভাগ আদায় হত। বর্তমান মেদিনীপুব 

জেলার সম্পূর্ণ অংশ অবশ্ঠ ইংরেজদের করতলগত হয়নি । পটাশপুর পরগণা 

তখন মারাঠাদের দখলে ছিল এবং উড়িস্তা পযন্ত তখন ও মারাঠাদের কতৃত্ব 



মেদিনীপুর-ক্ষীরপাই ৩৮৭ 

প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বতন্ত্রভাবে হুগলী জেলা গঠিত 

হবার পর ক্ষীরপাই দীর্ঘকাল পঘন্ত হুগলীর অন্তর্গত ছিল। ১৮৪৫ সালে 

ক্গীরপাই হুগলী জেলার মহকুমা-শহরে পরিণত হয়। ১৮৭২ সালে ক্ষীরপাই 

মেদিনীপুর জেলার অন্ততৃক্ত করা হয়। 

পলাশীর যুদ্ধের তিন ব্ছর পরে মেদিনীপুন জেলার করত লাভ কবে 
ইংরেজর। নিজেদের উদ্দেশ্রু সিদ্ধিন জন্য তৎপর হলেন। বাকতনৈতিক কতৃত্বে 

উদ্দেশ্য তখন তাদের মনের মধ্যে গ্রধান হযে উঠলে বাণিজাক মুনাফার 

স্বার্থ ই ছিল সর্বপ্রধান। হতরাং গুথমেই ভাঁব। সেই উদ্দেশে মেদিনীপুব 

টাউনে একজন রেসিডেন্টের অধীনে একটি বাণিজাকৃঠি স্কাপন কবলেন। 

যেসব স্থান প্রধানত ভাতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সে স্থান গুপিব প্রতিই 

তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল প্রথমে । তাতশিল্লে চন্রকোণার প্রসিদ্ধির কথ| আগে 
বলেছি। ক্ষীরপ[ই সেই ক।বণে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন ক্ষীবপ।ইঈ-এব অন্যতম 

প্রতিপত্তিশালী ৪ বিন্তশ।লী সম্প্রদাঘ তন্বপাযন।। কাপের পাবসাযে 

চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপউ-ঘাট।ল-দাসপুর অঞ্চলে খ্যাতির কথ আজ ব্যণসাধী- 

মহলে স্ৃবিদিত। দেশীয শিল্পের মাবা খোজ বাখেন, ভাবাই জানেন থে, 

ক্ষীরপাই ঘাটাল দাসপুরের তীাতেব কাঁপড নব শ্রপু, সিল্ক ৭ সিক্েন কাপডও 

বিখ্যাত। এখন৭ 'এই অঞ্চলের শিক্ক “পিধুপুর-সিক্ক' ণলে বজ!রে চলে। 

বিদেশী মুনাফালোভী বধণিকেবা যে এই অঞ্চলেব প্রতি শ্রেনদষ্টি নিক্ষেপ কনবেন 

তাতে আর আশ্ষ কি। কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন যে, বিদেশী 

বণিকদের দাদন-ন্যবস্থাব ফলে বাংলার ভাতশিল্লের দ্রত উন্নতি হয়েছিল এই 

মময়। বিদেশীরা একদিকে ধেমন মূলধন যুগিষেছিলেন, তেমনি বিচ্ছিন্ন “আন- 

ইকনমিক" কুটিরশিল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ ও স্বিন্তস্ত করে তাব উৎপাদন্শক্তি অনেক 

বাঁড়িয়েছিলেন। তার জন্যই দেশীয় তাতশিল্লের দ্রুত উন্নতি হয়েছিল। 

কথাটা আংশিক সত্য হলে, সম্পূর্ণ সত্য নন। আমাদের দেশেব অথ শৈতিক 

ইতিহাস, প্রত বৈজ্ঞানিক দুষ্টিতে আজও লেখা হযনি, লেখবাব চেষ্টাও 
করেননি কেউ। প্রধানত তাতশিল্প বাসনশিল্প ইত্যাধি অবলস্থন করে 

আমাদের দেশে ক্রমে প্রত্যক্ষ উৎপাদন থেকে নিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র 

স্বাধীন বণিকশ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল। উদাহরণন্বরূপ তন্ভবায়, গন্ধবণিক, 
তাম্থুলিবণিক প্রন্থতিদ্েন কথা বল! যেতে পারে। এদের মপ্যে একদল 



৩৮৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ক্রমে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত না থেকেও, স্বাধীনভাবে ব্যাবস 

করে প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করেছিলেন। বাঙালী তন্তবায়দের ক্ষেত্রে কথা 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য মনে হয়। ঘষে মূলধন তারা সঞ্চয় করতেন ত 

শুধু বিলাসিতায় ও ধর্মকর্মে ব্যয় করতেন না, তার অনেকটা অংশ তার 
উৎপাদনে “ইন্ভেস্ট করতেন । অর্থাৎ দাদন দেওয়ার প্রথা ইংরেজ, ফরাসী 

পতুগীজ বা ডাচ বণিকরা আমাদের দেশে প্রথম চালু করেননি । দাদ 
আমাদের দেশের বণিকরাঁও দিতেন। কুটিরশিল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাঁরা€ 

'ফ্যাক্টরী-পদ্ধতি'তে (প্রাথমিক ) উৎপাঁদন বাঁড়িয়েছিলেন বাণিজ্যের জন্য 
তন্তবামদের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে বলা যায়। বাংলার শেঠ-বসাকদের 

সত্যকার ইতিহাস যদ্রি কখনও লেখ হয় ভবিষ্যতে (ধারা আসলে কলকাত 

শহরের আদি প্রতিষ্ঠাতা এবং বড়বাজারের প্রথম ব্যবসারী ), তাহলে বাংলার 

অর্থ নৈতিক ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরের ( মধ্যযুগীয় কুটিরশিল্পের স্তর থেকে 

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-শুরে পৌছানোর মধ্যবর্তী প্রিমিটিভ ফ্যাক্টরী পদ্ধতিতে 

উৎপাদনের পর্বের ) রহস্য হয়ত উদঘাটিত হতে পারে। 

সে যাই হোক, ক্ষীরপাই-এ ইংরেজদের কুঠি ছিল এবং দাদন দিয়ে তার! 

কাপড় তৈরিও করাতেন। এদেশী ব্যবসায়ীর! দান নিতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে 

নির্দিষ্ঠ পরিমাণ কাপড় সরবরাহ করতেন। এইভাবে তাতশিল্পের সাময়িক 

শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল এবং বেকার তত্তবায়রা হয়ত কাজও পেয়েছিলেন সত্যি। 

কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি । স্বাধীন ব্যবসায়ী তন্তবায়শ্রেণীব 

যে এঁতিহাসিক বিকাঁশ হচ্ছিল, ধার! নিজের! ঘরে ঘরে দাদন দিয়ে এ কাজ 
করাতেন এবং দেশের স্বাভাবিক স্বাধীন অবস্থা থাকলে, অন্ান্ত স্থষোগ-স্থবিধা 

পেলে, ধার৷ হয়ত পরবর্তাকালে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে 

পারতেন_ তাঁদের অবনতির পথ স্থগম হয়েছিল। স্বাধীন বাঙালী ব্যবসামীরা 

বুটিশ আমলে ক্রমে দালালে পরিণত হয়ে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সত্বেও, 

স্বতন্ত্র বণিকশ্রেণী হিসাবে লুপ্ত হয়ে গেছেন। ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, 

দ্রাসপুরের তন্তবায়শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা উভয়েই এইভাবে উচ্ছন্নে গেছেন। 
বণিকদের ম্বাধীন বিকাশকে এইভাবে প্রতিরোধ করে, ইংরেজর! ক্রমে কলের 

তৈরি কাপড়চোপড় প্রচুর পরিমাণে আমদানি করে, বণিক ও শিল্পী উভয় 

শ্রেণী.কই নিমূ'ল করেছেন। 



মেদিনীপুর-ক্ষীরপাই ৩৮৯ 

ক্ষীরপাই-এ শুধু ইংরেজের কুঠি ছিল যে তা৷ নয়। ইংরেজদের কুঠি থেকে 
ডাচ বণিকরা এজেন্ট মারফ নিয়মিত মাল কেনাকাটা করতেন। ফরাসীরাও 

অনেক আগে থেকে, প্রীয় ১৭৬৩ সাল থেকে ক্গীরপাই-এ কুঠি স্থাপন করে 
কাপড় ও সিন্বের ব্যাবসা করেছেন। ১৭৮৪ সালে ক্ষীরপাই-এর 4ুঠির ইংরেজ 

রেগিডেণ্ট এ-সম্বন্ধে তব রিপোর্টে বলেন £ 
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/৯0]6 (03210571 79590 & 01251) ৬০1. ]]], 1০. 2.),. 

প্রায় ছু'শ বছর আগেই দেখা যায়, ক্ষীরপাই গ্রামে ইংরেদ, ডাচ, ফরাসী 

বণিকর৷ গিয়েছিলেন বাণিজ্যের জন্য । কুঠি স্থাপন করে তাঁর। ব্যাবসা করতেন 
এবং বসবাস 9 করতেন | তাদের সানিধ্যে গ্রামের লোক তখন যে খুব লাভবান 

হয়েছিলেন, তা৷ মনে হয়না । কারণ হেঠিংস ৭ কর্ণওয়ালিসের আমলের 

ইংরেজরা আমাদের দেশের চেঘে উন্নত সংস্কৃতিবান ছিলেন না কোনদিক 

থেকেই | শিক্ষাদীক্ষারও বিশেষ বালাই ছিল না তাদের । নিজেদেব দেশের 

মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির যা কিছু কুৎসিত উচ্ছিষ্ট তাই তার! আমাদের দেশে বহন 

করে এনেছিলেন। এদেশেও তখন সবাঙ্গীণ সামাজিক অবনতির যুগ। 

শ্বতরাং মিলনটা তখন সমানে-সমানে হয়েছিল। তারা ডুয়েল” লড়েছেন, 

আমরা মল্লের লড়াই দেখেছি। তারা মুগগাঁর লড়াইয়ে আনন্দ উপভোগ 
করেছেন, আমরা বুলবুলির লড়াই উপভোগ করেছি । আমাদের কাছ থেকে 

তারা হু'কোয় তামাক খেতে শিখেছেন, তাদের কাছ থেকে আঘরা “রেস 

খেলতে গিখেছি । 

অষ্টাদশ শতান্ধীতে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সমানে- 

সমানে কোলাকুলি হয়েছে । তার বেশি কিছু হয়নি বিশেষ। কলকাতায় 

বা হুগলী-চু'চুড়ায় যা! হয়েছে, ক্ষীরপাই-এও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ক্ষীরপাই- 

এর কাছে একটি গ্রামে এই সব বিদেশী বণিকদের কয়েকটি প্রাচীন জীর্ণ সমাধি 

স্স্ত আছে। গ্রামের লোক সেখানে প্রদীপ দেয়, প্রীতি বা শ্রদ্ধার জন্য নয়, 

সংস্কারের জন্য | 



৩৯০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ঘাঁটাল অগ্চল ধর্ঠাকুরের প্রতিপত্তিকেন্দ্রের অন্ততুক্তি, একথা চন্দ্রকোণা 

প্রসঙ্গে বলেছি । ক্ষীবপাই-এ শিববাঁজারে স্বরূপনারায়ণ ন।মে ধর্মঠাকুর আছেন। 

আগে তস্থবায় পুজ্গারী ছিলেন, এখন ব্রাহ্মণে পূজা করেন। বৈশাখী পুিমায় 
উৎসব হয়। নেশ বড কুর্মমূতি ধর্মঠাকুরের ৷ “কুণেবুডী” নামে এক দেবী 

আছেন, তিনি ষানতীয় চর্নরোগের বিশেষজ্ঞ দেবতা | পয়ল] বৈশাখ ক্ষীরপাই- 

এ তার বিরাট 'যাঁত? হয়_-"ভগবতীর যাত" বলে প্রসিদ্ধ । সামনে যে পুকুর 

আছে তাতে স্নান করলে চর্দরোগ সেরে যায়। ধর্মঠাকুর ও কুণেবুড়ী দু'জনেই 

খুব প্রাচীন দেবদেশী। ইংরেজ ফরাসী ডাচদের বাণিজ্যের আমলেও তীরা 
গ্রাম্যদ্বেতারূপে বিরজ করতেন । ধর্মঠাঝুরের নিশ্চয় তখন গাজন হত এবং 

বিত্তবান তস্থবায়রা অগব্যয করে তার পোষকত। কবতেন। ইংরেজ ও ফরাসী 

কুঠিয়ালর। ক্ষীরপাই-এব সেই গ।জনোত্নব এদেশী লেকের মতনই উপভোগ 

করতেন। চর্রোগ থেকে মুক্তি পাবার ভন্য অগ্ঠাদশ শতাব্দীর কিরিঙ্রী- 

বণিকদের পক্ষে ক্ষীরপাই-এর কুণেবুভীর পুকুরে স্সান করাও বিচিত্র নয়। 

ক্ষীরপাই গ্রামে বিধাত ধর্মকামিন্ত। রাধবাধিনী আছেন। এই রাধবধিনীই 

বারা গ্রামে বিখ্যাত রায়বাঘিনী | প্রসিদ্ধ জাড়। গ্রামের কাছে বারাগ্রাম। 

ক্ষীরপাই-এর ভটাচ।ব-পন্মীনিবাপী ৬প্রিয়ন।থ ভক্টাচাষ তার মাতুলালয় বারাগ্রাম 
থেকে রায়বাঘিনীকে এইখানে নিষে এসে পঞ্ধাশ-যাঁট বছর আগে প্রতিষ্ঠ। 

করেন। জাড়া-বার৷ প্রভৃতি গ্রামে ধর্ঠঠাঁকুরের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। যজ্ঞেশ্বর 
কবশিয়ালের ভাবার 

জাঁড| গোলক বৃন্দাবন ' 
জাডার পরম ব্রন্ধ বাবুগণ 

যেমন গোলক হতে গোকুলেতে অবতীর্ণ গৌবর্ধন ! 

এ হল সেই জাড়1। জাডাগ্রামের ধর্মঠাকুর কালুরাষকে অব্নদামঙগলের কবি 

এইভাবে বন্দনা করেছেন £ 

জাা গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালু রায় 
যাহার কৃপায় কবি রামদাস গায়। 

জাঁড়ার পাশে বারাগ্রমেও কালুরায় নামে ধর্মঠাকুর আছেন। সকলেরই 

কুর্ণমৃতি। এই গ্রামেরই বিখ্যাত ধর্মকামিন্যা হলেন রায়বাঘিনী! তার 
ধ্যানের মধ্যেই তার মুতিটি প্রকট হয়ে উঠেছে 2 



মেদিশীপুর-হ্ষীরপাই ১... ৩৯১ 

ও মীলজীমৃতসঙ্কাশাং সবসৌন্দযস্থ প্রভাং 
পৃণেন্দু সুধনয়নাং মৌলিচন্দ্রবিভূঘিতাম্ 
স্বচারুবদনাং দেবীৎ সদামদনবিহ্বলাম্ 
সর্বকামেশ্বরীং দেবীং কামিন্তাং প্রথমামাহ" | 

ক্ষীরপাই-এ বাংলার নিজন্ব রীতির মন্দিবই প্রধান । যে কয়েকটি প্রাচীন 

মন্দির আছে, তার অধিকাঁংখই স্থানীয় সমুদ্ধ বণিকদের দ্বার| উনিশ শতকের 

প্রথমদিকে ও মাঝামাঝিতে প্রতিষ্ঠিত। লিপিযুক্ত মবচেয়ে প্রাচীন মন্দিবটির 

গায়ে চমৎকার পোড়ামাটির কারুকাষ এখনও আছে । লিপিটি এই £ 

পরীশ্রীরা ধা প্রীত্রীএরুষ্দাযোদর 
শীতল।মাত। চরণ তব চরণ ভর! গে 

খকাবা ১৭৩৯, সন ১২২৪ সাল 

তাবিথ ১০ বৈশ।খ শ্রীমদনমোহন দন্ত 

্ষীরপ।ই-এর রান্ত/র মোড়ের মাখায় একটি শিব-মনিদন আচ্ছে, লিপিযুক্ত | 

তার গায়ে লেখ। আছে 2 

এ্রথডকে্ব শিবঠাকুর 
শকাব্দ ১৭৮৩1৫!২১ 

সন ১২৬৮ সাপ শরগঙ্গাধর দত্ত 

এ ছাড়। একটি খুব বড় পাথরের একচুড। বাংল। মন্দির আছে । পাথরের 
খগুগরলিতে মৃতি ও নক্সা খোদাই কর! ছিল বোঝা যায়। মন্দিরটি পথের ধাঁরে 

পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, আগাছায় এ জঙ্গলে আচ্ছাদিত | ক্ষীরপাই-এর 

অতীত সমৃদ্ধি খুন বেশিদিনের কথ| নয়। উনবিংশ শতাবীর ভতীয় দশকে 

ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্া(মাগর যখন ক্ষীরপাই-এ বিনাহ করতে অ।সেন, তখন চন্দ্রকোণাব 

গুরুদাস করদত্তের পুত্রের মতন শোভাষাত্র। সহকারে আসেননি । দবিদ্ 
্রাঙ্মণ সন্তান দরিদ্রের মতন প1ল্কিতে করেই এসেছিলেন । কিন্তু ক্ষীরপাই 
তখন রীতিমত সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও তার খ্যাতি তখন 

মান হয়নি । তাই ক্ষীরপাই-এ বিষ্ভাম।গরমশায় মডেল স্কুল? স্থাপন করেছিলেন । 

১৮৭২ সালেও ক্ষীরপাই-এর লোকসংখ্যা ছিল আট হাজারের বেশি । এখন 

তার প্রায় অর্ধেক লোক ক্গীরপাই-এর বাপিন্দ। (১৯৫১ সালের গণনায় ৪২৪৬)। 



ঘাটালকেন্দ্রের ধর্মরাজ উৎসব 
মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উতৎমব হল ধর্মঠাকুরের উৎসব। 
ঘাটাল ও তাঁর সংলগ্ন অঞ্চলে__-যেমন বাঁকুড়া জেলার বিষুপুর মহকুমায়, 

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়, বর্ধমান জেলায় দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে, 

হাওড়া জেলায় এবং ভাগীরথী পার হয়ে পূর্বতীবের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ও 

কলকাতায়-ধর্মরাজ উৎসবের প্রাধান্য সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। কেবল 

প্রাধান, নয়, এই অঞ্চলের ধর্নপূজার সমারোহ ও বৈচিত্র্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

পশ্চিমে মেদিনীপুরের ঘাটাল কেন্দ্রই মনে হয় যেন ধর্মপূজার সীমানা । খিলাই 
নদী দিয়ে মোটামুটিভাবে পশ্চিমের এই সীমারেখা টানা যেতে পারে। দক্ষিণে 

চেতুয়া পরগণা সংলগ্র হাওড়া জেলার ভিতর দিয়ে এই উৎসবের ধারা 
ভাগীরথীর পূর্বতীরে অধুনালুপ্ত আদরিগঙ্গার তীর ধরে কলকাতা শহর পথস্ত 
ছড়িয়ে পড়েছে । পূর্বতীরে আধুনিক কলকাতা শহর এককালে ধর্মঠানুরের 
উৎসবের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঘাঁটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের ধর্মনিরঞ্জনপন্থীরা 
কলকাতা শহরে এই উৎসবের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। সে-ইতিহাঁস 

জেলিয়াপাড়া ও ধর্মতলার প্রাচীন ইতিবৃত্ব প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করব। 

ধর্মপূজা সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বা এঁতিহাসিক আলোচনা 

এখানে করব না। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান উৎসবটি কেন্দ্র করে পণ্ডিতের! 
অনেক তর্কযুদ্ধের অবতারণা করেছেন । নান! মুনির নানামতের মতন, পরস্পর- 

বিরোধী মতামতের বন্যায় সাধারণ লোক দিশাহারা হয়ে গেছেন। স্ৃতরাং 
ছন্দ নিরসনের পথ ছেড়ে, কেবল পধবেক্ষণলন্ধ তথ্যের বিবরণ দেওয়াই ভাল। 

ধর্মপূজ। সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হলেও, অজ্ঞাত আজও অনেক কিছু 

আছে। তার প্রধান কারণ, প্রকৃত অনুসন্ধান হয়নি। তাই বলে “অজ্ঞেয়? 

এমন কিছু নেই যার জন্য ধর্মপূজার গোত্রবিচার করা যায় না। হঠাৎ 
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কৃর্মমূতি গড়ে ধর্ম ঠাকুরের ব্যাপক উৎসব করতে 
আস্ত করেননি । ধর্মঠাকুরের যে সব পাথরের মুততি আছে, তার ভাস্কধের 
বৈশিষ্ট্যের ইতিহাঁসই কয়েক শতাব্দীর । অথচ ভাক্বর্কলার দিক থেকে ধর্ম- 
ঠাকুরেক্ কুর্মমৃত্তির আজও কোন বিচার করা হয়নি। কেন হয়নি, বোঝ! যায় 
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না। ছু'একজন গবেষক আছেন, ধারা বর্মঠীকুরের কোন মৃতি আছে বলেই 
মনে করেন না» কৃর্মমৃতি তো নয়ই । যেমন শ্রআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন : 

[1)21002110210010 01 [01001077815] 101)0]00017085 10 0100010- 

00050101010 60109 7176 29130 070161016 01511101060 10 219 

111966. (71067000965 ৪] 025065 06 ৬/০5 96791: 

02175051951. [1060 15 4৯. 01010, 1. 0. ০.,--1101080779, 

/019101 100 ৬৬০5০ 8017691' 05 £5000051) 3110 00301101559). 

আমার ধারণা, ধর্মঠা নুরেন মুতি সম্বন্ধে এরকম উক্তি কর! যেতে পরে না। 

ধর্মঠাকুর ধাঁরা ম্বচক্ষে দেখেছেন, বিশেষ করে প্ররুত ধর্মপৃ্জাকেন্ছে ঘুরে খুরে, 
তারা কখন ভুলেও এরকম মন্তব্য করতে পারেন না। ঘাগাল, বিষ্ণুপুর, 
আরামবাগ মহকুমায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামে, হাচ্ডা জেলায়, অন্তত সহশ্লরাধিক 

কুর্মমূতি ধর্মঠাক্ুর এখনও আছে। কলকাতা শহরের মধো ও আশেপাশে 

একাধিক কৃর্মমৃত্তি ধর্মরা্ আছেন, এমন কি কলকাতার প্রাণকেন্দ্র বিখ্যাত 

ধর্মতলা অঞ্চলে পযন্ত । ধর্মেব কুর্মমূত্তিই আসল, বাঁকি সব আসল মৃত্তির অভাবে 
বিকল্প প্রতীকমৃতি মান্র। শিবেব পূজা পাথবেব ন্লড়িতেও হয়, কিন্ত তার 
মানে এ নয় যে, শিবের কোন মতি নেই । পর্মের পুজা ও পাথবখণ্ডে হয়, ঘটে 

হয়, কিন্তু ধর্মের কৃর্মমৃত্তিই আসল অকুত্রিম মৃতি | 

যা ব্লছিলাম। ভাঙ্কঘের দিক থেকে এই সব কুর্মমূতির বয়স বিচার করার 
প্রয়োজন আছে, কারণ এদিক থেকে ও আমরা ধর্মপূজার প্রাচীনত্বের আভাস 
পেতে পারি। ঘাটাল অঞ্চলে চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, জাড়া, ক্ষীরপাই, 

বীরসিংহ, খড়ার, চন্দননগর, রাঁধানগর প্রভৃতি গ্রামে এত বিচিত্র রকমের সব 

কর্মমূত্তি আছে, যা দেখলে আশ্চষ হতে হয়। ঠিক এই ধরনের কৃর্মমৃতির 
বৈচিত্র্য ও প্রাচুষ বীকুড। দ্রেলার বিষ্ণুপুর মহকুমীয়, হুগলীর আরামবাগ 

মহকুমায়, বর্ধমানের দক্ষিণপশ্চিমে ৭ হাওডা জেলার আমতা থানায় দেখা 

যাঁয়। সবটাই প্রা সংলগ্ন অঞ্চল। আকার ও প্রকারভেদ এইভাবে 

মোটামুটি মু্িগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে £ 
১। পাথরের কৃর্মমৃ্তি, তার উপর আননে পদচিহ্ন । এক ফুট থেকে 

যোল ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা এবং ৬ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি চওড়া বড় বড় মৃতি থেকে 

আরম্ভ করে খুব ছোট ছোট, তিন ইঞ্চি-_দেড় ইঞ্চি, নিখুত মৃত্তিও আছে। 
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২। পাথরের চতুষ্কোণ পাঁদপীঠ তার উপর কৃর্মমূতি, পিঠে পাঁছুকাঁচিহ। 

পাদ্গাঠেন গঠীরত। ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত দেখা যায়, ওজন আধ মণ পচিশ সের প্রায়। 

পাদপীঠেব গায়ে খাজ-কাটা এবং তাঁর গারে খোদাই-এর কাজ কর।। সম্পূর্ণ 
পাঁদপীঠট। নিরেট বা সলিড পাথরের । 

৩। চারপায়াধুক্ত চৌকির মতম পাথরের আসনের উপর স্তপাকার 
পাথরপুষ্ঠে কুর্মমৃতি, পাছুকাচ্হৃসং । চৌকির আঁকার চাঁর ইঞ্চি-বাই-ছু'ইঞ্চি 
থেকে প্রায় এক ফট-বাই-ছ' ইঞ্চি পর্বন্ত দেখ। যায়। চৌকির গাঁয়ে খোদাই-এর 

কজ কব।। 

প্রতাকটি মুত ভাক্ষষেব নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য । মৃতিতত্ববিদ্রা 

উপেক্গ। করলেও, ভাক্গবের দিক থেকে ধর্গঠাকুরের কুর্ণমৃতির এই বৈচিত্র্য 
বিচার করা ইতিহাসের দিক থেকে খুবই প্রয়োজন। মতি গুলির প্রকার- 
বৈচি্ন লক্ষ করলে দেখা যাঁয়, সাধারণ বুর্ধমৃতি থেকে ক্রমে নানারকমের ও 

গডনের মৃতি শিল্পীর| রূপাঁত্িত করেছেন পাথরে । কেবল কৃর্মের আকারেরই 
অনেক বৈচিত্র্য দেখ। যাঁয়। তারপর পাঁদপীঠ ও আসনের বৈচিত্র্য । পাদপীঠও 

দেখ! যাঁয়, সলিড পাঁথরের ব্লক থেকে ক্রমে খোদ্িত কারুকাজ-করা পাদগীঠে 

পরিণত হয়েছে । সমস্ত ঘাটাল, আরামব|গ, বিঞুপুর অঞ্চল ঘুরে ন! দেখা 
সম্ভব হলেও, যদ্দি কেউ কেবল বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরমিংহ থেকে ঘাটালের 

পথে গ্রামগ্ডলি দেখতে দেখতে আসেন, তাহলেই ধর্মঠাকুরের কুর্মৃতির বৈচিত্র্য 

দেখে শ্প্ভিত হয়ে যাঁবেন। তার সঙ্গে আরামবাঁগের গোঘাট থানাটুকু এবং 

ঘট|লের উন্ভরে রামজীবনপুর ও জাড| অঞ্চলট্রকু ঘুরলেই যথেষ্ট । এদেশী 
ভাঞ্চরদের হাতে ধর্সঠাঞ্চুরেব কুধমূতির এই বিচিত্র রূপায়ণ ছু'এক শতাবীতে 
সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। কখনই তা হতে পারে না। ত। ছাড়। 

হিন্দুযুগের অবসানের পর, মুসলমান আমলে খুব বেশিপিন পর্বস্ত যে এই সব 

মতি ভাঞ্চররা তৈরি করেছেন, তাও মনে হয় না। মনে হয়, দ্বাদশ থেকে 

চতুর্দশ শতাব্দীর মধোই অধিকাংশ মৃতি গঠিত হয়েছে । অনুমানের পক্ষে অন্য 
মুক্তিও আছে । কেবল তেলসি বরের স্পর্শে এক একটি মৃত্ি যে পরিমাণ ক্ষয়ে 
ক্ষযে মস্থণ হয়ে গিয়েছে দেখ। যায়, তাতেও তাঁদের বিশেষ অর্বাচীন বলে মনে 

হয়না। এইভাবে কেবল মুত্তিভাক্ক্ষের দিক থেকে বিচার করলেও ধর্মঠাকুরের 
পূজী-উৎ্সবের এতিহাসিক প্রাচীনস্বের অনেকটা আতাস পাওয়া যায়। 
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ঘাটাল অঞ্চলে ( বিষ্ণুপুর, আরামবাগে ৭) ধর্মপূজার আর একটি উল্লেখযোগা 

বিশেষত্ব দেখা যাঁয়। বাংলাদেশের তত্ত্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাৰ যে ধর্মপৃক্জায় 

বিশেষভাবে পড়েছে, তা অস্বীকার কর। যায় না। এসন্বন্ধে বিভীত আলোচন। 

করা! এখানে সম্ভব নয়। আদিম কৌমসমাজেব পৃজাচনাব অনেক উপকবণ৭ 
ধর্নপূজার সঙ্গে মিলেছে । সমাজেব ভিত্তিত্তরেব সাধারণ লোকমম[জ্গে তাই 

ধর্মপূজার 'প্রচলন সবচেয়ে বেশি । ধর্মপূজার কুলগৌত্রহীন সামোর আবেদন ৭ 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্রমে ধর্গঠাকুর শিবের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন দেখা 

যায় এবং এখনও হতে চলেছেন । ধর্ধবজ-শিবমিলনের দিকে ঝোক এখন৭ 

প্রবল। প্রধানত ত্রাক্ষণ পুরোহিতদ্র মধ্যস্থতায় পশ্চিমবঙ্গে ধ্ঠাকুরের এই 

খৈব রূপান্তর সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে। ধর্মেব গাঁজশ আর শিবের গাজনের 

সাদৃশ্ত তাই এত গভীর। ধর্মপৃক্গা আর শিবপূদ্দার সময় উক্রা।দের ব| 
সন্যাসীদের কুলগোত্রহীন গণতীস্ত্রিক মিলনোত্সবেব তাই এত মিশ। শিবের 

যেমন শক্তি থাকেন, ধর্মের তেমণি খক্তি কল্পন| কর। হয়েছে । থাটাণ 

অঞ্চলে দেখ। যায়, যেখানে ধ্ আছেন, সেখানেই তার এক্তি আছেন। ধমের 

এই শক্তির নাঁনারকমের নাম। 'কালীবুচী' নামটাই খুব বেশি। 19 

লক্ষণীয়। এছাড়া, রাঁধবাঁঘিনী, গেটিবুচী, কলকলি ইত্া।দি নামেগ শক্ষি 

আছেন। সাধারণত তাঁদেব ধর্মের কামিহ্য। ব্ল| হয় । ছ|গাল অঞ্চলে 

শক্তধর্মের সঙ্গে ধর্মনিরঞ্চনপন্থীদের এই মিলনেব ঝোকট অত্যন্ত প্রপণ 

দেখ! যাঁর। অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাঁদ চট্টোপাধায এটি লক্ষ করে ঠিকই 

বলেছেন যে-_ 
৪ 00615 15 2 020061705 17. 71101701117 00 6007৩ 

[01701000900 9158 0০ 10910106 10110 11050210008 ১৪100. 

(001091109 ভ/0151510 : 0.4, 5, 3.5 ৬০1. ৬1171, 1942). 

এই ঝৌক বীরভূমের বাইরে সর্বত্রই খুন প্রনল দেখা যায়, বিশেষ করে 

বিষুপুর, ঘাটাল ৪ আরামবাগ অঞ্চলে । তার মধ্যে মনে হর যেন, ঘাটাণ 
কেন্দ্রে ও গোঁঘাট থানায়, ধর্গের চেয়ে কামিস্ভ।দের প্রতিপত্তি বেশি। 



চেতুয়া-বরদা 
মেদিনীপুরের উত্তর-পূর্বে ঘাটাল মহকুমাষ দু'টি প্রাচীন পরগণার নাম চেতুয়া ও 
বরদা। প্রধানত চেতুয়া ও বরদ। পরগণার জমিদার শোভ1 সিংহের 

বিদ্রোহের জন্যই এই ছুটি পরগণা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে । শোভা 
সিংহের বিদ্রোহ নিয়ে অনেক রোমাটিক কাহিনী « কিংবদন্তী রচিত হয়েছে । 

বাস্তব ইতিহাঁসের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন সম্পর্ক মেই। কেউ কেউ দেশ- 
প্রেমের আদশের মধ্যে শোভা গিংহের বিদ্রোহের প্রেরণা খুজে বেড়ান। 

কিন্ত শোভা সিংহের আমলে, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোৌধ বলতে আমরা 

আজকাল য। বুঝি, তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। শোভা পিংহ ও তার 

পূর্বপুরুষরা, কোথা থেকে কিভাবে এসে ঘাঁটালের চেতুয়া-বরদা পরগণাঁর 
জমিদারী দখল করেছিলেন, তারও কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। এই 

বংশের যা কিছু কীতিচিহু, তাও অধিকাংশ লুপ্ত হয়ে গেছে । রাঁজনগরের 

শূন্য ভিটেয় বা বরদায়, কোথাও তার নিদর্শন কিছু নেই । নাম আছে, নমুনা 
নেই। কেবল বরদার বিখ্যাত বিশালাক্ষী দেবী আছেন, প্রায় আড়াইশ" 

বছরের স্থৃতি নিয়ে । 

মোগলযুগে চেতুয়া ও বরদ ছিল সরকার মদারণের অস্ততুক্ত। সরকার 

মদারণ তখন ছিল বীরভূমের নগর ব| রাজনগর থেকে রানীগঞ্জ, জাহানাবাদ, 

পশ্চিম হুগলী, হাওডা থেকে অর্ধবৃতাকারে মেদিনীপুরের চেতুয়া-বরদা, হাওড়ার 

মণ্ডলঘাঁট ও হিজলীর মহিষাদল পধন্ত বিস্তত। বা'লাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম 

সীমান্ত জুড়ে ছিল সরকার মদীরণ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের কথা । যোলটি 

মহল নিয়ে ছিল সরকার মদারণ এবং তার মোট রাজস্ব ছিল ২৩৫০৮৫২ টাঁকা। 

জাফর খা বা মুশিদকুলী খা সরকার মদারণের এই ভৌগোলিক গঠনটি 
ভেঙ্গে-চুরে নতুন করে গড়েন। 

জাহাঙ্গীরের আমলে, মোগল সৈন্যের বাংলা অভিযানের সময়, চেতুয়া- 
বরদার জমিদার হিসাবে মিরজা নাঁথনের স্মৃতিকথা 'বাহারিস্তান? গ্রন্থে ধার নাম 

পাওয়া যায়, তিনি শোভা মিংহের বংশের কেউ বলে মনে হয় না । চেতো 

ব৷ চেতুয়ীর নাম পাওয়া যায় না, চন্দ্রকোণার সঙ্গে বরদার নাম পাওয়া যায়। 



মেদিনীপুর-চেতুয়া-বরদ। ৩৯, 

বাহারিস্তানে' পরিফার লেখা আছে-_“এদিকের সমস্ত অঞ্চল (চন্দ্রকোণা 

ইত্যাদি ) চন্দ্রভান ও অন্যান্য জশিদারদের জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। বরদার 

ধিনি জমিদার ছিলেন, তার নাম দলপং। কোণার বাজা চন্দ্রভানের সঙ্গে 

তাঁর আন্মীয়ত। ছিল এবং তিনি নাবালক ছিলেন।” (বাহারিস্তান__ 

ইংরেজী অস্থবাদ £ প্রথম খণ্ড, পৃ ১৩৯)। দলপৎ যদি “সিংহ” উপাঁবিধারী 

শোভা সিংহের কোন পৃবপুরুষ কেউ না হন, তাহলে সপ্তদশ শতাব্দীর 

গোড়া পর্যস্ত অন্তত যে শোভা সিংহের বংশেব কেউ এ-অঞ্চলের জমিদার 

জায়গীরদার ছিলেন না, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই 

মনে হয়, খুব বেশি হলে ছু”তিন পুরুষের বেশি শোভা পিংহের বংশ 

চেতুয়াবরদাঁর জমিদার ছিলেন ন|। মোগল-পাঠান সংঘষের সময় বাংলার 
পশ্চিমসীমাস্তের আভ্যন্তরিক গোলযোগের স্থযোগ নিয়ে শোভা সিংহের 

পূর্বপুরুষরা কেউ এ-অঞ্চলের জমিদারী দখল করতে পারেন। সপ্তদশ শতাব্দীর 

প্রথমার্ধের দ্িকে কোন সময় । শোভ। গিংহ এই জমিধারবংশেব দ্বিতীয় বা 

তৃতীয় পুরুষের জমিদার ছিলেন। চেতুয়া ও বর”! পরগণায় তার একচ্ছত্র 
প্রতিপত্তি ছিল। এ-অঞ্চলের অনেক বিখ্যাত স্থান তার কর্তত্বের কাল থেকে 

চেতুয়া৷ নামের সঙ্গে সংঙ্সিষ্ট হয়েছে, দাসপুর থানার অনেকট। অঞ্চল চেতুয়া 

পরগণার অন্তহুক্ত ছিল, তাই দাসপুর, বাহুদেবপুর প্রতৃতি স্থান আজও 

চেতুয়া-দাসপুর ও চেতুয়া-বাস্থদেবপুর নামে পরিচিত। 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে মোগলযুগের অবসানের লক্ষণ স্প্থ হয়ে দেখা দিল 

চারিদিকে । মোগল সম্রাট পনের বছর ধরে নিজে ব্যক্তিগতভাবে দাক্ষিণাত্যের 

যুদ্ধে জড়িত থেকেও, দিল্লীতে বিজয়ী বীরের যতন ফিরে আসতে পারলেন না। 

যুদ্ধের দৌলতে রাজকোষ প্রায় শুন্ত হয়ে গেল। মারাঠাদের কাছে মোগল 
সৈন্যদের বিপর্যয়ের কাহিনী দেশময় প্রচার হয়ে গেল। মোগল শাসনের 

অস্তিমকাঁল আসন্ন ভেবে দেশে দেশে স্থবিধাবাদী সামস্তরা বিদ্রোহী হয়ে 

ক্ষমতার লোভে, রাজ্যের লোভে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠলে! । ইব্রাহিম খা! তখন 

বাংলার নবাব। বৃদ্ধ ইব্রাহিম খা ফারসী সাহিত্যে মশ্গুল হয়ে থাকতেন। 

শাসক হিসাবে তিনি অপদার্থ শাসক ছিলেন বললেও হুল হয়না । ইংরেজ 

ব্যবসায়ীরা তাকে “চমতকার, ভালমান্ুষ নবাব” বলে প্রশংসা করতেন, 

নিজেদের স্বার্থের খাতিরে । মুসলমান এঁতিহাসিকর1 তার সুবিচার প্রসঙ্গে 



৩৯৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বলতেন যে, উত্রাহিম খাঁর আমলে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যস্ত নিগীড়িত 

হয়নি। বিপধয়কালে এরকম একজন মেরুদগুহীন শাসক যখন বাঁংলার 

সিংহাননে বসে তন্দ্রা চ্ছন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তখন দেশের মধ্যে দীর্ঘ শান্তির 

পব প্রথম অশান্তির আগ্তন জলে উঠল । বিদ্রোহ দেখ! দিল বাংলায় । এই 

সময়, 'প্রায় ১৬৯৫ সালেব মাঝামাঝি থেকে, চেতুয়া-বরদীর জমিদার শোভা 
সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কোন মহৎ উদ্দেশ্ত নিয়ে শোভা সিংহ 

বিদ্রোহ করেননি । এঁতিহসিক স্থবর্ণস্থষেগ উপস্থিত দেখে, রাঁজালোভে ও 
কত বিস্তারের বাসনায়, তিনি বিদ্রোহ কবেছিলেন। বর্ধমানের রাজা কষ- 
রামের উপর তখন বর্ধান অঞ্চলের রাজন্ব আদায়ের ভার ছিল। তিনি শোভা 

সিংহের বিদ্রোহ প্রতিরোধ কবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এব" নিজে নিহত 

হলেন, ১৬৯৬ সালের প্রথম দিকে । ভীন্র স্্ী ও কন্াকে শোভা পিহহ গ্রেপ্তার 

করলেন এবং বর্মমনি টাউন দখল করে বাজার সম্পর্তিও সব অধিকার করলেন। 

প্ম।ন দখল করার পর শোভা সিংভেব প্রভাব আরও বেডে গেল, তার সেনা- 

দলের কলেনৰ বাড়ল এবং রাঙ্গা” বলে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা 

শোভা সিংহ অতঃপর পাবা অঞ্চল পূর্ণেছ্যমে লটতরাজ করতে লাগলেন। 

উডিষ্যার আফগান-প্রপান রহিম খ। তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহে হাত মেল।লেন যখন, 

তখন উভযের সমনেত শক্তি ছুরধ্ব হয়ে উঠলো । 

কুঘ্রামের মৃত্যুর পর তার পুত্র জগত্রায় ঢাকায় গিয়ে বিদ্রোহের কথা 

নবাবের কাছে নিবেদন করলেন। ইব্রাহিম খা তেমন আমল দিলেন ন।। 

তিনি ভাবলেন, বিদ্রোহীরা লুট কবে ক্রান্ত হযে নিজে থেকেই ক্ষান্ত হবে। 

কিন্তু ত। হল না । পশ্চিমবঙ্গের ফৌজদাব নরুল্লা খাকে হুকুম দেওয়া হল, 

শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমন করতে । ন্রকল্লা খা তখন নিজের ব্যাবসা নিয়ে 

ব্যস্ত। হুগলীর দুর্গে তিনি ভয়ে লুকিয়ে রইলেন এবং শোভা সিংহের সৈম্তরা 

দুর্গ ঘেরাও করল। ১৬৯৬ সালের ২২শে জুলাই ফৌজদার রাতের অন্ধকারে 
সসৈন্যে ছুর্গ ত্যাগ করে পালিযে গেলেন। শোভ। পিংহ ছুর্গ দখল করে 

ফেললেন। চু'টুড়ায় তখন ডাঁচরা প্রতিষ্ঠিত। ফৌজদার ও স্থানীয় পলাতক 
সন্্রান্ত ব্যক্তিদের অনুরোধে ডাচরা প্রায় তিনশ? সেম্ত পাঠাল এবং নদী থেকে 

জাহাজে করে কামান দাগতে লাগল বিভ্রোহীদের লক্ষ করে। বিদ্রোহী সৈন্র। 
হুগলী ছেড়ে পলায়ম করল। কিন্তু তাহলেও গঙ্গার পশ্চিমতীরে তাদের 



মেদিনীপুর-চেতুয়া-নরদা ৩৯৯ 

স্মাধিপত্য ও দৌরাঁয্্য কিছুমাত্র কমল না। এইভাবে ণোঁভা সিংহ বিশাল 
এক রাজ্যের রাজ। হযে বললেন। গঞ্গাতীরে প্রান ১৮ মাইল পষন্থ রাঁজ্যের 

দৈর্ধয এবং হুগলী তার কেন্দ্রস্থল । ভগলী থেকে বহিঙ্গতে হয়ে ( ডাচদ্বে দ্বারা ) 

শোভ। সিংহ বর্মানে ফিরে এলেন, পিছনে রহিম খ।র অধীনে সৈন্যদ্র রেখে । 

বর্দমানের রাজ কষ্চরামের কন্তাঁর প্রতি আকরুঞ্ হয়ে তিনি যখন সন্মানহানির 

জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, শোনা যায়, বর্ধমানের রাজকন্যা তখন ছুরিকাঘাতে 

তাকে হত্যা করেছিলেন । শোভ। গিংহের বিড্োহের পীল। এইভাবে সাঙ্গ 

হয়েছিল। রহিম খা তারপর কিছুদিন যুদ্ধ চাঁলিযে অবশেদে পরাজিত € নিহত 

হন। শোভ। সিংহের মৃত্যুর পব তাঁর ভাই হিম্মত সিংহ বাজা লাভ কবেন। 
কিন্তু হিম্মং সিংহ অত্যন্ত অত্যাচারী জমিদাব ছিলেন । এই হিম্মৎ সিংহের 

অত্য।চারেই “শিবায়ন” রচয়িতা কবি রামেশ্বর ভষ্রাচাধ নিজের ছন্মভূমি ববদ!| 

পরগণার যতুপুর গ্রাম পরিত্যাগ কবে এসে কর্ণগডের রাজাব অ'খদ নিধে- 

ছিলেন। কবি রায়েশ্বর শিখেছেন ২ 

পূর্ববাস ষদ্তপুপে, ভেম্মৎ মিংভ ভাঙ্গে খাবে, 

বজারাম সিংহ কৈল প্রীত । 

স্থাঁপিয়। কৌশিকী তটে, বরিয়। পুবাণ পাঠে, 

বচাইল মধুর সঙ্গীত | 

শোভা সিংহের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এতিহামিক ঘঃন। 

হল, কলকাতা চন্দননগবে ও চ'চভায়, ইংরেজ ফরাসী 9 ডাচদের প্রথম ছগ 

নির্ধাণ। এই বিদ্রোহ উপলক্ষ্য করেই কলকাতার ইংরেজ, চন্দননগরেণ কাশী 

ও টুচুড়ার ডাচ বণিকর! ঢাকায় নবাব ইব্রাহিম খার কাছে আত্মবক্ষার্থে ঘুগ 

নির্মাণের অন্নমতির জন্য আবেদন করেন। ভাল মানুষ অপদাথ বু ইব্রাহিম 

খা বিদেশীদের শঠতা বুঝতে ন। পেবে অন্ঃমতি দেন। তার ফলেই কলক!ত। 
শহরে প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম (কাস্টমস হাউস, ডাকঘর এলাকায়) এস 
চন্দননগরের "৪ চু'চুড়ার ছুর্গ তৈরি হম। এই দুর্গ হল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের 
প্রথম পাকাপোক্ত বনিয়াদ। জন্ চানকের মাঁটির ও খডের ঘের বাণিজ্য- 

কুঠির বদলে ইটের দেওয়াল এ প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ তৈরি হয প্রথম কলকাতায়। 
কলকাতা শহরের ভিতপত্তন হয়। ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে ইংরেজরা 

আজিমউশ্বানের কাছ থেকে ১৬১০*০২ টাকা সেলামি দিয়ে স্ুৃতাঙ্গটি কলিকাত। 



৪০০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম স্থানীয় জমিদারদের ( বড়িশার সাবণ্ণ 

চৌধুরীর ) কাছে বন্দোবস্ত করে নেওয়ার অন্ুমতিপত্র পান। 
বরদ! গ্রামে বিখ্যাত বিশালাক্ষী দেবী আছেন, রাজা শোভা গিংহের 

অথিষ্ঠাত্রী দেবী বলে কথিত। টিনের চাল দেওয় মাটির ঘরের মন্দিরে দেবী 

বিরাজ করেন। ঘাটাল টাউনের পথে বরদা গ্রামে বিশালাক্ষীর মন্দির পথের 

ধারেই দেখ! যাঁয়। দেবী পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর স্থাপিত। তন্ত্রো্ত মতেই 

দেবীর মৃতি কল্পিত হলেও, তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পুজাঁপদ্ধতিও তস্ত্োক্ত 
বিধানান্ুপারে হয়। অনেক স্থানে ধিশালাক্ষীর দ্বিভূজ৷ মৃত্তি দেখেছি, এই 

ধ্যানের সঙ্গে মিলে যায় £ 

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাদ্ুনদং প্রভাম্ 

ঘিভুজামন্বিকাঁং চণ্ডীৎ খড়গখেটক ধারিণীম্। 

বরদার বিশালাক্ষী মুতি ঠিক এই ধ্যানসঙ্গত নয়। চতুভূজ! মৃতি এবং 
ত্রিনেত্র। নাগদস্ত ও নিয়ওষ্ঠ উধ্বদস্ত দ্বারা দংশিত। ধ্যানের ও বৈশিষ্ট্য 
আছে। পৃজারী যে ধ্যানে পূজ! করেন সেই ধ্যানটি এই 

'-'রূক্তাং পীনপয়োধরাং ত্রিনয়নাং খণ্ডেন্দুজুটালোকাং 

শ্বেতপ্রেতকৃতাসনাং নরশিরঃ কঙ্কালমালাধরাং 

বামেহস্থক্ পরিপূর্ণ খর্পরভূজাং সচ্ছুরিকাং দক্ষিণে 

ভক্তানাং বরদায়িনীং ভগবতী বন্দো বিশালাক্ষীকাং। 

এক সময় বরদা গ্রামে শোভা সিংহের রাজধানী ছিল যখন, তখন 

বিশালাক্ষী দেবী তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। শোভা সিংহ শক্তিপূজারী 
ছিলেন। রাজধানীর কোন চিহ্ন (ইট পাথরের) কোথাও না থাকলেও, 
বিশাল উচ্চভূমি-পরিবেষ্টিত পরিখা আছে এখনও । শোঁনা যায়, এই পরিখা- 
বেষ্টিত গড়বাড়ি ছিল শোভা সিংহের । পরিখ! ও উচ্চভূমির রূপ দেখে অবশ্য 

অবিশ্বাস্য মনে হয না। এই স্থানাটকে এখনও সকলে রাজার গড়” বলেন। 

ভিতরগড়ের মধ্যে নাকি বড় বড় দীখি ছিল, চংদার দীঘি, রণসাঁগর, সিংসাগর 

ইত্যাদি, এখন ভরাট হয়ে গেছে । 
ঘাটালের এঅঞ্চলে ধর্মঠাকুর ও কামিন্ার প্রভাব খুব বেশি। সেকথা 

আগে বলেছি। ধর্মের কামিন্তাদদের আধিপত্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। 
কলকলি দেবী, রায়বাধিনী, জঞ্চালি, কালীবুড়ী ইত্যাদি কামিন্তাদের নাম। 
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শাক্ত দেবীদের সঙ্গে তাদের বিশেষ পার্থক্য নেই কোথাও । আশপাশের 

বনাঞ্চলের নায়েক ও সাঁওতালদের পুজিত অনেক বনদেবীর সঙ্গেও তাঁদের 
বিচিত্র সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। তাগ্রিক দেবী ও বনদেবীদ্দের মধ্যে এক 

অভিনব আদানপ্রদান হয়েছে এখানে মনে হয় এবং ধর্মের কামিন্তারা তারই 

মধ্যে ক্রমে শাক্তদেবীর মতন স্বতন্ত্র মৃতি ধারণ করেছেন । মানবসমাজে মানুষের 
উপর মানুষের প্রভাবের কথা আমরা জানি, কিন্তু এক দেবতার উপর অন্য 

দেবতার প্রভাব ষে কত ব্যাপক ও গভীর হতে পারে, তা বোধ হয় আমরা 

কল্পনা করতে পারি ন]। 

ত্ঙ 



চেতুয়া-বাস্ুদেবপুর 
শোভা সিংহের পূর্বপুরুষ কেউ কোন এঁতিহাসিক সুযোগে চেতুয়া ও বরদা 
পরগণার জমিদারী দখল করেছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে । তার 

আগে বরদা পরগণার অনেকটা অঞ্চল পর্যন্ত চন্দ্রকোণার ভান রাজবংশের 

আধিপত্য বিস্তৃত ছিল মনে হয়। শোভা! দিংহের আধিপত্যের কালে তার 

সহোঁদর হেমস্ত সিংহও চেতুয়া পরগণার কোন কোন অঞ্চলের জমিদারী 
ভোগ করছিলেন। হেমন্ত সিংহ ন্বেচ্ছাচারী জয়িদার ছিলেন বলে, জয্ঠ 

শোভা সিংহের রোমান্টিক মৃত্যুর পর, বেশিদিন তিনি বিন্রোহের নেতৃত্ব বা 
জমিদারীর কর্তৃত্ব, কোনটাই করবার স্থযোগ পাননি । চেতুয়া-দাসপুর ও 
ও চেতুয়া-বান্থদেবপুর অঞ্চলে হেমন্ত সিংহেরই ষে প্রধান কর্তৃত্ব ছিল, তা 

এই সব অঞ্চল থেকে পাওয়! প্রাচীন দলিলপত্রা্ি থেকে অনুমান করা যাঁয়। 

স্থানীয় শিল্প, বিদ্যাসমাজ ইত্যাদির দিক থেকে চন্দ্রকোণ] ও ক্ষীরপাই-এব 
মতন, দাসপুর, বাস্থদেবপুর প্রভৃতি স্থানও এক সময় যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল। 

দাসপুর-বাস্থদেবপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বিস্তৃত ঘরবাড়ির ও দেবালয়েব 

ধ্বংসাবশেষ দেখলেই বোঝা যায় অতীতের সমৃদ্ধির কথা। রেশমশিল্পের 

অন্ততম ঘাটি ছিল এই অঞ্চল। তা ছাড়া, তাতশিল্পের খ্যাতি তে ছিলই, 

এখনও আছে। দাসপুর থানার অধিকাংশ অঞ্চল চেতুয়া পরগণার অন্তর্গত 

ছিল। তাই এখানকার একাধিক প্রসিদ্ধ গ্রাম চেতুয়া নামের সঙ্গে জড়িত। 
আগে বলেছি, শোভ। সিংহের সহোদর হেমন্ত সিংহ প্রধানত এই অঞ্চলে 
কর্তৃত্ব করতেন। অন্তত দলিলপত্রাদি থেকে তাই মনে হয়। স্থানীয় ইতিহাম 

থেকে ঘ৷ জানা যায়, তাতে দেখা যায়, উত্তর-রাটীয় এক কায়স্থ দত্তবংশ (রাদ 

উপাধি) এই বাস্থদেবপুর ও চেতুয়া পরগণার ছয় আনা অংশের ভূত্বামী 
ছিলেন। এই দত্তবংশের মুরলীধর দত্ত (রায়) নামে কোন পূর্বপুরুষ 

মুশিদাবাদ অঞ্চল থেকে এখানে উঠে আসেন । তার পুত্র দামোদর রায়েব 

কাছ থেকে হেমন্ত সিংহ জমিদারী কেড়ে নেন। তখন বোধ হয় সিংহ 

সহোদরদের দোর্দগপ্রতাপ স্থপ্রতিষ্ঠিত, অথবা প্রতিষ্ঠার পথে। হেমন্ত সিংহ 

স্থানীয় জমিদার রায়দের জমিদারী কেড়ে নিয়ে ১০* বিঘা! জমি রাধাবল্লভাি 



মেদিনীপুর-চেতুয়া-বাূদেবপুর ৪০৩ 

গৃহদেবতার পৃজার জন্য নিষ্ষর দান করেছিলেন। বায় পরিবারে এই দানপত্রের 
দলিলটি আছে, দেবনাগরী অক্ষরে হেমন্ত সিংহের নাম স্বাক্ষরিত। দানপত্রটি 

এই £ 

্বস্তী সকল মঙ্গলালায় শ্রীদামোদর রায়চৌধুরি সমুঘার চরিতেষু সনন্দ লিখনং 
কাধ্যঞ্চ আগে চেতুয়৷ পরগণার ক্রীঃ ছয় আনি তোমার জমিদারী ছিল 
তাহা আমি লইলাম অতএব তোমার শ্রীশ্রীজীউর সেবার কারণ তোমার 

বেড়াবাটী ও মহাত্রাণ গড়বন্দী যে আছে তাহা লেত্তায় ১০০/ এক সত্ব বিঘা 

বাষুদেবপুর ওগয়বহতে দেবন্তর দিলাম তাহার জায়.**.. এক সত্ত বিঘা জমী 

দেবত্তর-**-*"দখল করিয়। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তোমার শ্রীপ্রীঞসেবা করহ এতদর্থে 

সনন্দ লিখিয়! দ্রিলাম ইতি সন ১১১৬ সাল তারিখ ২৩ বৈশাঁখ- শ্রীরামসহী 
র।জ। হীমংত সিংহ ( দেবনাঁগরী )। 

এই অঞ্চলের জমিদীরী পরে বর্ধমানের মহারাজারা পান। বর্ধমানের রাজা 

এই সনন্দ মঞ্ুর করেন রায়বশের বংশধর গুলাব রায়কে, ১১৭২ সনের ১৩ই 

ফাল্গুনের সনদে ১০৯ বিঘা এক কাঠা জমি দ্রেওয়া হয়। রায়দের বসতবাড়ির 

9 রাধাবল্লভাদির মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাহ্ুদেবপুব গ্রামে এখনও আছে । 
সব প্রায় ছুভেগ্য জঙ্গলে ঢেকে গেছে। 

বাস্থদেবপুরের ভট্াচাষ বংশও প্রাচীন বংশ। ১১৭৩ সনের জলদানের 
একটি আদায় ফর্দে দিবাকর ভট্টাচাের নাম পাঁওয়! যায়। তাই থেকে এই 

বংশের প্রাচীনতা কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। জলদান সাধারণত 

গুরুবংশ পান। তাই থেকে এরা অন্থুমান করেন যে, ভট্টাচাধবংশই শোভা 

সিংহের গুকবংশ ছিলেন। এই বংশের সঙ্গে পেডোর ভূরশুট রাজবংশের 

খাখার সম্পর্কও স্থাপিত হয়। ভট্টাচাধদের পূর্বপুরুষ ধরণীধর ভদ্টাচা্য। 

ধরণীধরের কন্ঠা দয়াম্য়ীর সঙ্গে ভুরগশুট রায়বংশের রাজচন্দ্র রায়ের বিবাহ 

হয়। বসন্তপুরের পু'খিতে দেখা যায়, পেঁড়োর বংশের এই ধারা নির্দেশ 

করা হয়েছে £ 

রায়গুণাকর কবি ভারতনন্ত্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ গোঁপীরমণ রায়-_ তার জ্কোষ্ঠ- 
পুত্র ভূপতি রায় থেকে ভারতচন্দ্র-_ এবং পঞ্চম পুত্র নবোত্তম রায়__ তস্য পুত্র 

রামসন্তোষ রায়-_ তস্য পুত্র রাধাবল্লভ-- তন্য পুত্র রামকৃষ্খ__ তশ্য পুত্রদ্ধয় 

রাজচন্দ্র ও বেচারাম। বসস্তপুরের পুথি এইখানেই শেষ ইয়েছে। বাজচন্দ্রে 



৪৬৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

সঙ্গে দয়ামম়ী্স বিবাহ হয়। বাজচন্দ্রের পুত্র রাঁমভক্ত রায়, ঈশান ও 
উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ। উদয়চন্ত্র ন্তায়ভূষণের প্রপৌত্র শ্রীপঞ্ানন রায় কাব্যতীর্থ 
জ্যোতিবিনোদ এখন বাস্থদেবপুরেই বাস করেন। 

উদয়চন্্র ন্যায়ভূষণ এ-অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা! পণ্ডিত ছিলেন। তার 

সময় বাস্থদেবপুর অঞ্চলে চার-পাঁচটি টোল ছিল শোনা যায়। বিছ্াসাগর 
মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় ন্তায়ভূষণ জীবিত ছিলেন। কেবল 

কলকাঁতা৷ এহরে নয়, গ্রামাঞ্চলে নানাস্থানে বিগ্ভাঁসাগরের সামাজিক আন্দোলনের 

ঢেউ পৌছেছিল, বিশেষ করে তার বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের । যেমব স্থানে 
ছোটবড় বিগ্ভাসমাজ গড়ে উঠেছিল এবং পণ্ডিতদের বসবাঁস ছিল, টোলচতুষ্পাঠা 

ছিল, সেখানে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন তুমুল বিতণ্া বিক্ষোভের স্যরি 
করেছিল। তার নিজের দেশ ঘাটাল অঞ্চলে যে এই বিক্ষোভ বিশেষভাবে 

দেখ। দিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় । উদয়চন্ত্র স্তায়ভূষণের হস্তলিখিত 
ছু'খানি পত্র আছে, বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে লেখা, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলনের 

বিরুদ্ধে। বিগ্যানাগর এই পত্রের কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। 

বোধ হয় দেননি। কারণ এরকম কত পত্র, কত প্রতিবাদ, অভিযোগ যে 

তিনি তখনকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তার কোন হিসাব নেই। 

সকলকে ব্যক্তিগতভাবে লিখিত পত্রে উত্তর দেওয়া নিশ্চয় তার পক্ষে সম্ভব 

হয়নি । সাধারণভাবে সকলকে তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থেই উত্তর দিয়েছিলেন । 

চেতুয়া-বান্দেবপুর অঞ্চলে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি মডেল স্কুলও স্থাপন 

করেছিলেন, প্রায় একশ” বছর আগে। ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামের মতন 

বাহুদেবপুর-দাসপুব অঞ্চলেরও তখন বাইরের একটা শ্রীছিল। নানারকম 

গ্রাম্যশিল্পের বাণিজ্যের জন্য লক্ষ্মী তখন গ্রামে বাস করতেন। বেশ বোবা 

ধায়, এই ধরনের বর্ধিষুঃ বসতিবহুল গ্রামেই বিদ্যাসাগর মহাঁশয় মডেল স্কুল 
স্থাপন করেছিলেন। আশার কথা, স্কুলগুলি অধিকাংশই এখনও আছে 

এবং বিষ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বলে শিক্ষকরা অফুরন্ত প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে 

সেই সব স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। ক্ষীরপাই-এর মতন বান্থদেবপুব 

স্কুলেরও ক্রমোন্নতি হয়েছে। 

বাস্থদেবপুরের স্থানীয় গ্রাম্য দেব-দেবী ও উতৎসব-পার্বণের মধ্যে যে ধারার 

গ্রীধান্ত দেখা ঘায়, তা! তান্ত্রিক ধারা । বরদার বিশালাক্ষী প্রসঙ্গে বলেছি যে, 



মেদিনীপুর-চেতুষ্না-বাহদেবপুর ৪৯৫ 

দেবী পঞ্চমু্ডির আসনের উপর স্থাপিত এবং তস্ত্ো্ত বিধানানুসারে তার পৃজা 
হয়। শোন! যায়, বিশালাক্ষী দেবী শোভা সিংহের প্রতিষ্ঠিত। কিংবাস্তী 

তাই। শোভা সিংহের গুরুবংশ বলে কথিত ভট্রীচার্ধবংশ ৪, দেখা যায়, 
তান্ত্রিকর বংশ। এদের ত্রিপুরাহ্বন্দরী নামে তান্ত্রিক যন্ত্র আছে, কুলদেবতা 
বলে পুজ! করেন। জ্ঞো্ঠমাসে সাবিত্রী-চতুর্দশীর পরদিন শুশানকালী পূজা হয় 
বাস্থদেবপুর গ্রামে । দিনের বেল! পূজা! হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোক 

নিধিচারে এই গ্রাম্য সাধ।রণ উৎসবে যোগদান করেন এবং অনেকে উৎসব 

উপলক্ষ্যে কারণবারি পান করতে কুস্ঠিত হন না। বাস্থদেবপুরে একটি দেডশ' 

বছরের প্রাচীন কালীমন্দির আছে, পঞ্চরত্ব মন্দির । মন্দিরের গাসংলগ্র যে 
লিপি আছে, তাতে লেখ আছে £ 

দহনযমনগণ্পো সম্মিতে শাকবর্ষে 

রুচিরনিলয়মেতৎ শ্রীল দাঁমোদরায় 

কুলকুমুদকলেশঃ শ্রীল মুক্তাদ্যরামো 

বন্তল পরমভক্তে। দত্তভূর্মোদমাপ--€) 

উষ্টাচার্ধবংশে কালীযন্ত্র 'ও ৬ত্রিপুরেশ্বরীর অষ্টধাতুময়ী মৃতি £ব* বিদ্যা 
বাগীশবংশে ভুবনেশ্বরীষন্্ব আছে | এসব তন্ত্রের পপ্রাধান্তই ইঙ্গিত কবে। 

এছাড়া গ্রামদেবতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পর্মঠাকুর, শ'তল|, মনল। এ 

পঞ্চানন। জয়চণ্ডী দেবী আছেন, অষ্টভুজা মৃতি। শ্রীতলা দেপীব অত্যধিক 
প্রাধান্ত দেখ যায় কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল অঞ্চলে । বাংলাদেশের প্রায় 

সর্বত্রই শীতলাপুজার বিশেষ প্রচলন আছে। কলেরা, বসন্তের মহামারীর 

সময় তার বিশেষ পূজার সমারোহ দেখা যায়। কাথি তমলুক € ঘাটাল 

অঞ্চলে শীতলাই অন্যতম প্রধান গ্রামদেবতা৷ বলে মনে হয়। শীতলার বারোধারী 

পূজাই গ্রামের প্রধান উৎমব এবং সবচেয়ে বেশি সমারোহের সঙ্গে সেই উত্সব 

অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, অনেক বধিষু গৃহস্থ পরিবারে শীতলাদ্বৌ গৃহদেবতা- 
বপেও প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ঘাটাল অঞ্চলে যে দেবী অবশ্ঠ- 
সহচররূপে বিরাজ করেন, তিনি শীতলাঁদেবী | মনে হয়, শীতলার এই অতাধিক 

প্রাধান্তের বিশেষ কারণ আছে । শীতলানন্দ নামও আছে অনেকের, এমনকি 

শিবের নাম পর্যন্ত ঘটাল অঞ্চলে কোথাও কোথাও ( যেমন বিদ্যাসাগরের 

জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে ) শীতলানন্দ হয়ে গিয়েছে দেখ যায়। 



৪৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বাঁস্ছদেবপুরে পঞ্চানন ঠাকুরও আছেন। একই দেবালয়ের মধ্যে পঞ্চানন, 
শীতল! ও মনসা স্থাপিত । পঞ্চাননের ধ্যান এই £ 

পঞ্চাননং মহাদেবং রক্তবর্ণং দিগম্বরং 

পদ্মাসনস্থং দ্বিতূজং নানাঁলঙ্কারভূষিতম্ 
প্রলন্থ বাহুস্থবলং পষ্টজ্ঞোপবীতকং 

শিরে পিঙ্গ জটাভারং শিশুগ্রীবারিমর্দনং 

বামহস্তে শিশু ধরং দক্ষ হস্তে ত্রিশূলকং 

গোমুগবাহনম্ চৈব বেষ্টিতং মণিমণ্ডলং 

কণে কুদ্রাক্ষমালা চ শোভিতং রক্তলোচনং 

উত্ত তেজোমযং রুদ্রং ব্রন্ষীষ্টং চ তপস্বীনং 

ধ্যায়েৎ পঞ্ধাননং দেবং ভক্তান্ত গ্রহকারকম্। 

পঞ্চানন ঠাকুরের ভৌগোলিক প্রাধান্তাক্ষেত্র প্রধানত হাওডা ও দক্ষিণ চব্বিশ 

পরগণার মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এই প্রাঁধান্যকেন্্র থেকে পঞ্চানন আশে- 

পাশে কিছুদূর পর্যস্ত প্রভাব বিস্তার করেছেন। কিন্তু হাওড়ায় ও দক্ষিণ চবিবশ- 

পরগণাঁর যেমন গ্রামে গ্রামে পঞ্চানন ঠাকুর, প্রায় প্রতি গ্রামের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা পধ্ধনন ঠাকুর, এরকম আর অন্ত কোথাও নেই। হাওড়ার উত্তর- 

পশ্চিম প্রীস্ত থেকে মেদিনীপুরের চেতুয়া পরগণায় পধন্ত পঞ্চানন ঠাকুর যে 

কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছেন, বাস্থদেবপুরের পঞ্চানন তার প্রমাণ। কিন্ত 
হঠাৎ হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় ( কলকাতা এহরসহ, কারণ প্রাচীন 

কলকাতায় পঞ্চাননতল। নামে একাধিক স্থান ছিল ) পঞ্চাননের এরকম দোর্দও 

আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল কেন, এবং কি কারণে, সে সম্বন্ধে কেউ কোন অন্যান্ধন 
বা চিন্তা করেননি । বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস অন্রাগীদের কাছে বাংলার 

গ্রামদেবভারা চিরকাল অনাদূত ও উপেক্ষিত হয়ে আছেন। যতদিন না 

বাংলার এই গ্রামদেবতার্দের উৎপত্তি, প্রভাব ও প্রসারের ধারাবাহিক 

ইতিবৃত্ত রচিত হবে ততদিন বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একট গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায় অলিখিত থাকবে । 



কেশিয়াডী 
মেদিশীপুরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ ঘাটাল অঞ্চল থেকে এইবার আমরা 

দক্ষিণ দিকে যাত্রা করব। দক্ষিণে নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী, দান প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ স্থান। প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বিবরণ এখানে দেওয়! সম্ভব না৷ হলেও, 
ছু'একটি নির্বাচিত স্থান প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের এতিহাসিক ধারা ও সাংস্কৃতিক 

বিশেষত্ব আমরা বর্ণনা করব। দক্ষিণের এই অঞ্চল থেকে ক্রমে আমরা আরও 

দক্ষিণে কাথি মহকুমার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে তমলুক মহকুমার দিকে অগ্রসর 

হব। এইভাবে মেদিনীপুর জেলার কেন্দ্রস্থল মেদিনীপুর শহর কেন্দ্র করে 

চারিদিক ঘুরলে দেখা যায় যে, মেদিনীপুরের উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের 

এবং পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের সংস্কৃতিগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য 

অবশ্য এতিহাঁসিক কারণেই ঘটেছে । কিন্তু তা ঘটলেও, মেদিনীপুরের তথা 
পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই পার্থক্য বিশেষ স্মরণীয়। দক্ষিণ মেদিনীপুর 
উড়িস্তার বালেশ্বর-সংলগ্ন। হিন্দুযুগের শেষ থেকে মুসলমানযুগের শেষ পর্যস্ত 

এই দুই অঞ্চলে ওডিয়া ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে অনেক আদান প্রদান 

হয়েছে। 
কণ্টাই রোড ও বেলদী স্টেশন থেকে কটক ট্রাঙ্ছ রোডের পশ্চিম দিকে যে 

ডিগ্রি বোর্ডের রাস্তা গেছে, তাঁকে কেশিয়াড়ী রোড বলে। এই রাস্ত। 
বরাবর পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে গিয়ে কেশিয়াড়ী গ্রামের উত্তরে পড়েছে । কণ্টাই 

রোড দিয়ে এই পথে কেশিয়াঁড়ী যাওয়া! যাঁয়। খড়াপুর স্টেশন থেকেও 

মোটরবাসে কেশিয়াড়ী যাওয়া চলে। আমরা কণ্টাই রোডের পথ দিয়েই 
কেশিয়াড়ী গিয়েছিলাম । স্টেশন থেকে কুকাই গ্রাম পর্যস্ত প্রায় আট মাইল 

পথ আমাদের হেঁটে যেতে হয়েছিল। কুকাই থেকে বিখ্যাত কুরুমবেড়া ছুর্গ ও 

অন্তান্ত এঁতিহাসিক দ্ষ্টব্যস্থান কাছে বলে আমরা এই গ্রামেই ছিলাম। 

গ্রামটিতে আদিবাসী লোধাদেরই বাস বেশি। কুকাই থেকে কেশিয়াড়ী 

মাইল ছুই তিন পথ। 

কেশিয়াড়ী, দাতন ও নারায়ণগড়, তিনটিই দক্ষিণ মেদিনীপুরের বিশেষ 

প্রসিদ্ধ স্থান। তিনটি স্থানেবই এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে। থাকাই 



৪০৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

স্বভাবিক। কারণ তিনটি স্থানের পারম্পরিক দূরত্ব খুব বেশি নয়, মানচিত্রে 
একটি ত্রিভুজের তিনটি কেন্দ্র বলে মনে হয়। ষোল মাইল থেকে বারে! মাইল 

আন্দাজ প্রত্যেকটি বাহুর দূরত্ব । 
প্রায় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাববী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যস্ত 

বাংলার এই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ক্রমাগত একটার পর একটা রাজনৈতিক 
ঝড় বয়ে গেছে বললেও ভূল হয় না। মধ্যে মধ্যে তদানীন্তন রাঁজাদের প্রভীব- 

প্রতিপত্তি ও পরাক্রমের জন্য কিছুকাল ধরে শাস্তি স্থাপিত হয়েছে, কিন্ত তা 
দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আবার এক সাময়িক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে 
সমন্ত শৃঙ্খল! ও শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে । আম্ুমানিক পাঁচশ” বছর ধরে 

ক্রমাগত এতিহাসিক উত্থান-পতনের আঘাত পেয়ে পেয়ে, মেদিনীপুরের 

দক্ষিণাঞ্চলের এই অংশে কোন স্থপরিকল্পিত সংস্কৃতিসৌধ, ভিত্তি থেকে চূড়া 
পর্বস্ত, স্থৃশঙ্খল ধারায় গডে ওঠার অবকাশ পায়নি । এমন কি বাংলার নিজন্ব 

সংস্কৃতিধরাঁও, মনে হয় যেন, এই স্থানটিতে অব্যাহত ধারায় বিকাঁশলাভ করতে 

পারেনি । দক্ষিণ ভারতীয়, ওড়িয়া, পাঠান, যোৌগল, মারাঠা প্রভাতি বিভিন্ন 

সংস্কতিধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাঙালী সংস্কৃতি কতকট1 পরদেশী হয়ে গিয়েছে 

এখানে । তার মধ্যে উড়িয্তার গঙ্গবংশীয় ও পরবর্তাঁ রাজারা এই অঞ্চলে 

দীর্ঘকাল ধরে প্রায় একচ্ছত্র প্রস্তুত্ব করেছেন এবং শুধু মেদিনীপুরে নয়, 
হুগলীর মন্দারণ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম পর্যস্ত তার! সেই প্রতুত্ব বিস্তার করেছেন। 

রাঁজনৈতিক ক্ষেত্রে ধাদের অথণ্ড প্রতিপত্তি ছিল, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও যে তারা 
নিরঙ্কশ প্রতৃত্ব কায়েম করবেন, তাতে বিশ্মিত হবার কিছু নেই। উড়িস্তার 
সাংস্কৃতিক প্রভাব এই অঞ্চলে তাই খুব বেশি দেখ! যায়। 

হিন্্বমুললমান যুগের সন্ধিক্ষণে দেখা যায়, উড়িস্যার গঙ্গবংশীয় রাজার! 
বিরাট এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। দক্ষিণ 

মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ, এদিকে মন্দারণ পর্যস্ত, রাজ্যবিস্ভত করে 
তারা প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছেন। এদিকে মুসলমান 

অভিযানও আরম্ভ হয়েছে । নদীয়াবিজয়ের পর মুসলমানর! প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ 

বা বাঢ়দেশ জয় করেননি । রাটদেশ জয় করতে দীর্ঘকাল ধরে তাদের 
সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সময় মুসলমান অভিযান প্রতিরোধ করে 

দাড়ি়েছিলেন প্রধানত উড়িস্ার স্বাধীন রাজারা । পশ্চিমবাংলার কতকটা৷ 
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অঞ্চল তখন তাদেরই দখলে, প্রায় দাঁমোদর পর্যস্ত তখন তাদের রাজ্যের 

সীমানা । পদে পদে উড়িস্তার রাজারা পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অভিযান প্রতিহত 
করার চেষ্টা করেছেন। রাঢ়দেশে লক্ষৌর পর্যস্ত ( বীরভূমের নগর ব! রাজনগর ) 
মুসলমানদের অধিকার সীমান্ত প্রতিষ্ঠিত হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোঁড়াতে 
গঙ্গরাজা তৃতীয় অনঙ্ভীমের (১২১১-১২৩৮ খুস্টা ) দূরদর্শী বীরমনতরী 

ও সেনাপতি বিষ্ণু রাটদেশে অভিযান করে লক্ষৌর দখল করেন। স্থলতাঁন 
গিয়াসউদ্দীন খিলজী লক্ষষৌর পুনরুদ্ধার করেন। তুঘরল তুঘানের অভিযানের 
সময়েও তৃতীয় অনঙ্গভীমদ্দেবের পুত্র রাজা নরপিংহদেব (১২৩৮ খৃঃ) 

প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু সামস্ত 
নুপতিদের অভাব ছিল না। সপ্তগ্রাম নদীয়! প্রভৃতি অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে 

ছিলেন । উড়িম্বার গঙ্গরাজাদের প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রতি তাদের যথেষ্ট 

সহান্ুভূতিও ছিল £ 
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এতিহাসিক সন্ষিক্ষণের এই স্ুযোগেও কতকটা উড়িষ্যার রাজাদের পক্ষে 

পশ্চিমবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করা সহজ হয়েছিল। ত্রয়োদশ থেকে যোড়শ 
শতাব্দী পর্যস্ত এই সংগ্রাম চলতে থাকে এবং তাঁর ফলে দেশের মধ্যে চরম 

বিশৃঙ্খল! দেখ! দেয়। প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও দক্ষিণ মেদিনীপুরের 

উপর দিয়েই যে বিপর্যয়ের ঝড় বেশির ভাগ বয়ে যায়, তাতেও কোন সন্দেহ 

নেই। দেশের এই আত্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার আভাস আমর] চৈতন্যচরিত-সাহিত্যে 

পাই। তারপর আরম্ভ হয় মোগলদের অভিযান। দায়ুদ খান মোগলদের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ১৫৭৪ সালে । পশ্চান্ধাবিত হয়ে দায় খান সপ্তগ্রাম 

থেকে দিনকেশাড়ী (কেশিয়াড়ী ) পলায়ন করেন এবং সেখানে সেম্তসামস্ত 

সংগ্রহ করে মোগল অভিযান প্রাতরোঁধ করার জন্য প্রস্তুত হন। তোভডরমল্লও 
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নতুন সৈন্যসামস্ত সমাবেশ করে লড়াই-এর জন্য প্রস্তত হন। বর্তমান 
কেশিয়াড়ীর দক্ষিণে, দাঁতনের উত্তরে মোগলমারী নামক স্থানে মোগল-পাঠানে 

যুদ্ধ হয়। বাংলায় ও উড়িস্তায় আধিপত্য বিস্তার কর! নিয়ে, মোগলদের 
সঙ্গে পাঠানদের সবচেয়ে বড় প্রথম এতিহাঁসিক সংগ্রাম হয় এইখানে । ১৫৭৫ 

সালের মার্চ মাসে। এই মোগল-পাঁঠান যুদ্ধের জন্যই এই স্থানটির নাম 
মোগলমারী, এইকথা অনেকে বলেন £ 
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সাধারণত সকলে এই কথাই বলেন যে, মোগলমারী এত্তি হয়েছে, 
মোগলদের যেখাঁনে মারা হয়েছে, এই অর্থ থেকে । কিশ্ড একথার ভাঁষাগত 

এই অর্থ মনে হয় ভুল। মৌলবী আবছুল ওয়ালী মন্তব্য করেছেন ষে, ইতিহাস 
ও ভাষাতত্ব, ছদিক থেকেই একথার অর্থ তা হয় না। মোগলর! 'এখানে 

পাঠানদের মেরেছিল, পাঠানরা মোগলদের মারেনি। আর কথাটা “মারী' 

নয় “মাড়ী”। মাড়ী কথার অর্থ পথ বা রাস্তা । “মৌগলমাড়ী” কথার অর্থ 

মোগলদের পথ। এই পথের উপরে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ হয়েছিল বলে 

নাম মোগলমাড়ী (মোগলমারী নয় )। এছাড়া অন্যভাবে একথার অর্থ 

করা সবদিক দিয়েই ভূল। নারায়ণগড়ের রাজার উপাধি ছিল মাড়ী- 

হ্থলতান বা পথের সম্রাট । বাদ্শাহী পথের রাজা । মোগলমাড়ী কথার 

অর্থও তাই £ 
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পাঠান ও মোগলরা ছাড়াও মারাঠাদের কর্তৃত্ব এঅঞ্চলে কিছুকাল 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝাঁমাঝি নবাব আলিবর্দাঁ খা মারাঠাদের 
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সঙ্গে চুক্তি করে উড়িস্তাসহ মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের অনেকটা অংশ তাদের 
ছেড়ে দিয়েছিলেন । মারাঠাদের শাঁসন ও উপদ্রবের চিহ্ন এবং কিংবাদস্তীও 

এ-অঞ্চলে তাই যথে্ দেখা যায়। 

ইতিহাসের এই উত্থান-পতনের অনেক নির্র্শন আজও কেশিয়াড়ী ও তার 

পাশাপাশি অঞ্চলে দেখা যাঁয়। উড়িষ্যার রাজাদের প্রতৃত্বের নিদর্শন এখানকার 
মন্দিরে ও তার গায়ের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে । বড় বড় জলাশয় ও 

পু্করিণীও আছে অনেক । পাত্রমা, নায়কা, বিদ্যাধর প্রভৃতি পুফরিণীর নাম 

থেকেও উড়িস্তার কীত্তির আভাস পাঁওয়া যায়। কুকাই গ্রামের অনতিদূরে 
কুরুমবেড়! নামে ষে প্রাচীন ছুর্গের বিরাট নিদর্শন দেখা যায়, তার গায়ের শিলা- 

লিপি থেকে জানা যায় ষে, উড়িস্ার রাজা কপিলেশ্বরদেব এই সেনানিবাস 

তৈরি করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে । পাঠান. রাজত্বকালে 
এই সেনানিবাস থেকে কতবার যে উড়িগ্তার রাজার! প্রতিরোধ-অভিযান 

করেছেন তার ঠিক নেই। সেনানিবাস যে কতবার ছুই পক্ষের মধ হাতবদল 
হয়েছে তাও বলা যাঁষ না। মোগল অভিযানের সময়েও এই কুরুমবেড়া 

সেনানিবাস বিদ্রোহী পাঠানদের এবং মোগলদের হস্তগত হয়েছে। মাঁরাঠা 
অভিযানের সময়, মাবাঁঠারাঁও নিশ্চয় উড়িষ্যা-বাঁংলার পথের উপর তৈরি এই 
সুন্দর সেনানিবাসটির সদ্ব্যবহার করতে ভূলে যায়নি। সত্যিই এতিহাসিক 

দুর্গ এই কুরুমবেড়ার দুর্গ। কুরুমবেড়া ছাড়াও পাঠান মোগল আমলের 

এতিহাসিক নিদর্শন কেশিয়াড়ী অঞ্চলে অনেক আছে । পাশাপাশি স্থান ও 

গ্রামের নাম রয়েছে মোগলপাড়া, গুরঙ্গাবাদ, কাশিমপুর, হাসিমপুর, রেজ্জীকপুর 

ইত্যার্দি। প্রাচীন ভগ্ন মসজিদেরও অভাব নেই। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে 

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল কুরুমবেড়ার দুর্গ । 

কুরুমবেড়া দুর্গের বাইরের পাথরের প্রাচীর বহুদূর থেকেই দেখা যায়। 
প্রায় দশ ফুট উচু দেয়াল এবং প্রস্থও ফুট তিনের কম নয়। তিতরে প্রায় 
আটফুট চওড়া খিলানযুক্ত 'প্রকোষ্ঠসারি, চারিদিক বেছিত। আগাগোড়া ঝামা 
পাথরের তৈরি। প্রাচীরের মধ্যে প্রশত্ত সমতল চত্বর । তার পূর্বাংশে একটি 

দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং পশ্চিমাংশে তিনটি বড় গম্বজসহ একটি মঘজিদ 

এখনও দেখা যায়। একই চত্বরের মধ্যে একদিকে মন্দিরের ভগ্রাবশেষ এবং 

আর একদিকে মজিদ, এরকম তৃশ্ বাংলাদেশের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। 
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কেশিয়াড়ীতে কুরুমবেড়া! ছুর্গের মধ্যে দেখ! যায়, কারণ এ-দুর্গ পাঠান- 
মোগল যুগের সবচেয়ে এঁতিহাসিক দুর্গ বললেও ভূল হয় না। বাংলা ও 
উড়িম্ার সীমান্ত অঞ্চলে বাঁদশাহী সড়কের পাশে অবস্থিত এই দুর্গের ভৌগোলিক 
ও সামরিক গুরুত্ব এত বেশি যে, উড়িস্তার হিন্দু রাজারা থেকে আরম্ভ করে 
পাঠান মোগল ও মারাঠারা সকলেই এই দুর্গের সঘ্যবহার করেছেন এবং এখানে 

অবস্থানও করেছেন। মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 
উড়িম্তার রেখ-দেউলের গড়নে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। রাঁজা কপিলেশ্বরদেব 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মন্দির তৈরি করে বোঁধ হয় এখানেই শিব প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি উতৎ্কীর্ণ রয়েছে তাতে দেখা 
ঘায় যে, সম্রাট ওরঙ্গজীবের আমলে মহম্মদ তাহীর এই মসজিদ নির্মাণ করেন 

এবং আন্দাজ ১৬৯১ খুস্টাব্বে কুরুমবেড়৷ ছুর্গ মোগলদের সেনানিবাসে পরিণত 

হয়। দুর্গ-প্রাঙ্গণে মন্দির ভেঙে সেইজন্য মস্জিদ তৈরি করা হয়। লক্ষণীয় হল, 

মন্দিরের ভিত্িকোণ ও ভর্রস্তপ এখনও অপসারিত হয়নি । 
কুরুমবেড়৷ দুর্গের নিদর্শন ছাঁড়াঁও কেশিয়াড়ী অঞ্চলে মন্দির ও মস্জিদ 

আরও অনেক আছে। মন্দিরগুলি সবই ষে উড়িস্তার রাজাদের আমলে 

তাদের ছারা বা তাঁদের স্থানীয় অমাত্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাতে সন্দেহ নেই। 

দেবদেউলের দিক থেকে মেদিনীপুরের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য হল দেবালয়- 

স্থাপত্যের । যে কোন অসাবধানীর চোখেও এবৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে । বৈশিষ্ট্যটি 

এই : বিষুপুর ও আরামবাগ-সংলশ্ন ঘাটাল অঞ্চলে ছাড়া মেদিনীপুর জেলার 
অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলে উড়িস্যার দেবালয়-স্থাপত্যের প্রভাব অত্যধিক । ঝাড়গ্রাম, 

মেদিনীপুর সদরের উত্তর-দক্ষিণ, কাথি ও তমলুক মহকুমায় এই প্রভাব এত 

বেশি যে, বাংলার নিজস্ব দোঁচাল!, চৌচাল! বা আটচালা গড়নের মন্দির প্রায় 
দেখাই যায় না বলা চলে। বিষুপুরের প্রতৃত্ব-সীমানার মধ্যে, গড়বেতা 
চন্দ্রকোণ! পর্ধস্ত বাংল! দেবালয়-স্থাপত্যের অস্তিত্ব দেখা যায়। তার বাইরে 

বিশেষ দেখা যায় না বললেই চলে। শিলাই ও বূপনারায়ণের কোল থেকে 

ক্রমে পশ্চিমে যত কাসাই ও স্ুব্ণরেখার দিকে অগ্রসর হওয়। যায়, ততই দেখ! 

যায় যে, মন্দিরের গড়ন বদলাচ্ছে এবং বাংল! মন্দির ছেড়ে আমরা উড়িস্যার 

রেখ-দেউল-প্রধান অঞ্চলে প্রবেশ করছি। স্থ্দীর্ঘ ছয় সাত খতাবীব্যাপী 



মেদিনীপুর-কেশিয়াড়ী ৪১৩ 

উড়িস্যার গঙ্গবংশীয় ও তৎপরবর্তা রাজাদের একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় প্রতৃত্বের নিদর্শন 
এই দেবালয়-স্থাপত্য । 

একসময় উড়িন্যার দোর্দগুপ্রতাপ রাজারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অনেকট। 

অঞ্চল অধিকার করে তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কায়েম করেছিলেন। বাংলার রাষ্ট্রীয় 
সীমানাকে সন্কৃচিত করে তীরা প্রায় দামোদরের তীর পর্যস্ত তাকে ঠেলে 

এনেছিলেন। পাঠান-মোগল আমলের রাষ্ট্রবিপর্যয়ের সময় উড়িস্তার এই স্বাধীন 

রাজারাই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা এবং পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট 
সামন্ত রাজারা, এতিহাঁপিক প্রয়োজনেই, ভীদের মুখাপেক্ষী হতে কিছুটা বাধ্য 

হয়েছিলেন । এরকম রাষ্ীয় আধিপত্য ধারা কয়েক শতাবী ধরে প্রতিষ্ঠ। 
করেছিলেন, তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কিছু কিছু নিদশন যে থাকবে তাতে 

বিশ্মিত হবাঁর কিছু নেই। মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সেই নিদর্শনই 

দেখা যায়। সেকালের রাজা-মহারাজারা, নবাব-বাদশাহর! সাংস্কৃতিক স্বরুতি 

বলতে প্রধানত বুঝতেন, দেবালয় প্রতিষ্ঠা বা মসজিদ নির্মাণ । ধমই ছিল 

মধ্যযুগীয় সমাজের সংস্কৃতির প্রীণস্বরূপ। ধর্মকর্মের মধ্য দিয়েই তাই 

রাজাবাদ্্শাহরা, তাঁদের সামন্ত ও জমিদাঁর-জায়গীরদাঁরর।, তাঁদের সাংস্কৃতিক 

ক্রিয়াকর্মের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এই প্রকাশের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল 

দেবালয়, মসজিদ, গির্জা ইতআদি। ক্ষমতাঁশালী বাক্তির পক্ষে দেবদেউল 

প্রতিষ্ঠার চেয়ে মহত্তর কাজ আর কিছু ছিল না, রাঙ্গাদের তো নয়ই | দক্ষিণ- 

পশ্চিমবঙ্গে উড়িস্তার রাজারা এবং তাদের অধীন সামন্তরা তাই দেবাঁলয়-প্রতিষ্া 

করেছেন এবং স্বতাব্তঃই সেগুলি তীর! বাঙালী শিল্পী দিয়ে করাননি, 

নিজেদের দেশের ওড়িয়! শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করিয়েছেন । ওডিয়া শিল্পীদের 
সংশ্রবে বাঙালী শিল্পীরাঁও লাভবান হয়েছেন। উড়িস্তার রাজাদের প্রস্থৃত্বকালে 

ওড়িয়া ও বাঙালী শিল্পীদের এই ভাব-বিনিময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 
বাঙালী শিল্পীরা জগমোহন বাদ দিয়ে দেউল গড়েছিলেন এবং তার কয়েকটি 

এতিহাসিক নিদর্শনও পশ্চিমবঙ্গে আছে। কিন্তু শেষ পর্যস্ত দেউলের একটি 

ক্ষুদ্র গ্রতিকৃতিকে তীরা “ত্র পরিণত করে তাই দিয়ে বাংলার একরত্ব, পঞ্চরত্ব 

ও নবরত্ব মন্দির গড়েছেন। বাংলার আসল দেবালয়ের গড়নটিকে মন্গুয্যালয়ের 

গড়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুরে ঠেলে দেননি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল 

বাংলাদেশেই দেবতার ঘর আবু সাধারণ মানুষের ঘরের গড়নের মধ্যে কোন 
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পার্থক্য নেই। বাংলাদেশে দেবতারা কখন রাজা-বাদশাহের মতন স্বতন্ত্র 

“প্রাসাদের দুর অভ্যন্তরে অদৃশ্য গর্গৃহের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠত হননি। 

বাংলার সাধারণ মানুষের একান্ত আপনার জনের মতন সাধারণ বাংল! দোচালা, 
চারচালা, আটচাল! ঘরেই তার] বাস করেছেন। 

বাঙালীর চোখ যে দেবঝলয় দেখতে অভ্যন্ত তা বাংলার বাইরে কোথাও 

নেই। মেদিনীপুরের দক্ষিণে গেলে প্রধানত দেবালয় দেখলে হঠাৎ মনে হয় 
যেন বাইরে চলে এসেছি । কেশিয়াড়ী বা তার পার্বতী অঞ্চলে বাংলা রীতির 

মন্দির দেখ। যায় না। কেশিয়াড়ীর সবচেয়ে বিখ্যাত দেবী হলেন সর্বমঙ্গলা 

দেবী এবং তাঁর মন্দিরটিই এ-অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য মন্দির। সর্বমঙ্গলার 

মন্দিরের গড়নের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। মন্দিরটি পুরো! রেখ-মন্দির 

নয়, আবার বাংল! মন্দিরও নয়। এক বিচিত্র গড়ন মন্দিরের । কেশিয়াড়ীর 

জগন্নাথের মন্দিরটি রেখ-মন্দির, কিন্তু সর্বমঙ্গলার মন্দির তা নয়। থাকে-থাকে 

সাজানে! টায়ারের মতন চাল, তার উপরে বেকি আমলক ও খপুরি | পাদ- 
'জজ্ঘাগণ্ডী-বেকি-খর্পর-সংযুক্ত ওড়িয়! দেউল নয়। 

কেশিয়াডীর মঙ্গলামীড়ো৷ পল্লীর মাঝখানে সর্বমঙ্গল৷ মন্দির প্রতিষ্ঠিত । 

মন্দিরটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রাচীর দেওয়া এবং তিনটি অংশে বিভক্ত । সামনে 

প্রশস্ত প্রাঙ্গগ। তার পশ্চিমে সিংহদ্ধার। পুব্দিকে দোলমগ্প, নহবতখানা 

ইত্যার্ি। সামনের সি'ড়ি দিয়ে বারছুয়ারী নামে বারটি খিলানযুক্ত নাটমন্দিরে 

প্রবেশ করতে হয়। পিঁড়ির ছুই পাশে ছুটি পাথরের বড় বড় সিংহের মৃতি। 
বারছুয়ারী নাটমন্দিরের মাঝখানে একটি ঘণ্টা টাঙানো, প্রকাণ্ড ঘণ্টা। 

যাত্রীরা মন্দিরে যাতায়াতের সময় ঘণ্টী বাঁজিয়ে যান। বারছুয়ারী নাটমণ্ডপ 

থেকে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হয়ে পূর্বদ্বারী দ্বিতীয় অংশ জগমোহনে প্রবেশ 
করতে হয়। এই জগমোহনে সর্বঙ্গলা দেবীর বাহপুজার অনুষ্ঠানাদি অর্থাৎ 

দুর্গোৎসব, কালীপৃজা, নিত্যপূজা, হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। জগমোহনের 
উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে আলো আদার জন্য ছোট ছোট গবাক্ষ 

আছে। জগমোহন পার হয়ে পূর্বদারী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। 
মন্দিরের অভ্যন্তর প্রশস্ত, কিন্ত মাঝখানে দেবীর চতুক্ষোণাকার উচু মঞ্চ 
অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকার জন্য চারিদিকে ছু*তিন ফুট মাত্র জায়গা 
আছে। নাটমন্দির, জগমোহন ও আসল মন্দির তিনটি একই ধরনের চারচালা 
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গৃহের মতন তৈরি, কেবল চালাগুলি থাকবিশিষ্ট টায়ারের মতন এবং শিখরে 
বেকি আমলক ইত্যার্দি আছে। প্রাচীন একশ্রেণীর বাংলা মন্দিরের গড়ন 

চারচাল! টায়ারের মতন ছিল। তাতে মনে হয়, এখানে উড়িস্তার শিল্পীরা 
কোন প্রাচীন বাংল! মন্দিরকে উড়িষ্যার ঢঙে গড়তে গিয়ে, বাংলা ও ওড়িয়া 

রীতির মধ্যে যেন একট। সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। শিখরে বেকি আমলক 

খপুরি ইত্যাদি বসিয়ে নাটমন্দিরের সঙ্গে একটি জগমোহন তৈরি করে, তারা 
যেন উড়িঘ্ার একটি ছাপ দিয়ে দিয়েছেন প্রাচীন বাংলা দেবাঁলয়ে। সর্বমঙ্গলা 

মন্দিরের অনতিদূরে যে কাশীশ্বর শিবমন্দির আছে, সেটিও এই ধরনের একটি 
জোড়াতালির বিচিত্র নিদর্শন । অথচ কেশিয়াড়ীর মধ্যেই যে বিরাঁট জগন্নাথের 

মন্দির আছে, সেটি খাটি উড়িম্যার রেখ-দেউল। এমন কি কুরুমবেড়৷ ছুর্গের 
মধ্যে উড়িষ্যার রাজ! যে দেবালয়ে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ভগ্ন নিদর্শন- 
গুলি দেখে পরিষ্কার বোঝ| যাঁয় যে, সেটি একটি পাথরে রেখ-দেউল ছিল। 

স্থতরাং কেশিয়াড়ীতে উড়িষার রাজাদের আধিপত্যকালে বেশ কয়েকটি 

বেখ-দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোঁঝা যায়। কিন্তু সর্বমঙ্গলা দেবীর এবং 

ভৈরব কাশীশ্বর শিবের মন্দির পরিপূর্ণ রেখ-দেউল তো নয়ই, চারচাল! 

বাংল। টায়ারাঁকারের মন্দির ও উড়িম্বার কয়েকটি বিশেষত্বের এক বিচিত্র 

সমন্বয় । তার কারণ কি? মনে হয়, উড়িম্ার রাজাদের প্রতিপত্তি 

আগে থেকেই এখানে শিব ও সর্বমঙ্গল! দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাদের 

দেবালয়ও ছিল। বঞ্ষিমচালাবিশিষ্ট চাঁরচাল! ব! আটচাল? দেবালয় হয়ত 

ছিল না। তার. বদলে, প্রাচীন টাঁয়ারযুক্ত চারচালা বাংল! মন্দির ছিল। 

উড়িষ্যার শিল্পীরা সেটিকে ওড়িয়াস্তরিত করেছেন-উপরে বেকি আমলক 

খপুরি দিয়ে এবং নাটমন্দির ও মন্দিরের মধ্যে জগমোহন তৈরি করে। 

বারছুয়ারী নাটমন্দিরের সামনের দেয়ালে একটি ওড়িয়া শিলালিপি আছে। 

খিলালিপির অক্ষরগুলি তত স্পষ্ট নয়। না হলেও, যেটুকু পাঠোদ্ধার করা 

সম্ভব হয়েছে, তাতে দেখা যায় ষে, ১৫৩২ শকাৰে অর্থাৎ ১৬১০ খুষ্টান্ধে লিপিটি 

উৎকীর্ণ। রাজা মানসিংহ জনৈক শাহ স্থলতানকে কেখিয়াড়ীর রাজন্ব-কেন্জে 
নিযুক্ত করেছিলেন । স্থুলতান সাহেবের অধীন স্থন্দর দাস নামে প্রধান কর্মচারী 
এবং অর্ভুন মহাঁপাত্র নামে দেওয়ানের তত্বাবধানে বনমালী দাস নামে স্থানীয় 
কোন মিস্ত্রী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । নাটমন্দির ছাড়া, জগমোহনের 



৪১৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

প্রবেশদ্বারের পাশের দেওয়ালে পাথরে উৎকীর্ণ আর একটি ওড়িয়া শিলালিপি 

আছে। এই লিপি থেকে জানা যায় যে, দেবীমন্দির ও জগমোহন ১৫২৬ 

শকাবে বা ১৬০৪ থৃষ্ঠাবে নিষিত হয়েছিল। এ ছাড়া আরও একটি শিলালিপি 
আছে, সিংহাঁদনের পাশে । উৎকল অক্ষরে তাতে খোর্দাই করা আছে £ 

শ্রীমানসিংহ মহারাজ শ্ুভরাঁজ্যে নিজ কুলে কুমুদানন্দ শ্রীল গ্রীরঘুনাথ শর্ম' 
ভূমিপ সত শ্রীচক্রধর শর্ম! প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি । শকাব্দ ১৫২৬ 

কামিল! রতুপান্র।” 
এই খিলালিপি থেকে জানা যায়, কেশিয়াড়ী অঞ্চলে রঘুনাঁথ ভূঞা! নামে 

কোন জমিদার ছিলেন। ১৫২৬ শকাবে অর্থাৎ ১৬০৪ থৃষ্টাবে, মহারাজা 

মানসিংহের রাজ্যে, তাঁর পুত্র চক্রধর ভূঞা সর্ধমঙ্গলার এই দেবীমন্দির ও 

জগমোহন প্রতিষ্ঠা করেন । 

সর্বমঙ্গল| দেবীর সামনে বৃত্তাকার তাআউ্রফলকে আকা অষ্টর্দল পন্মের মধ্যে 

ভূবনেশ্বরী যন্ত্র। পৃজীরীরা ষথাঁনিয়মে এর অভিষেক ও পুরশ্চরণাদি করে 
থাকেন। দেবীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে প্রাচীরবেষ্টিত একটি স্থান আছে। 

সেখানে পশুবলি হয়। বলির পশুকে মন্দিরের পিছনে নিয়ে গিয়ে, দেবীকুণ্ডে 

স্নান করিয়ে, পিছনের এ স্থানে উৎসর্গ করা হয়। সামনের কোন ঘৃপকাষ্ঠে 
বলি দেওয়া! হয় না। পশুবলির এই প্রথা এবং তার সঙ্গে তন্্সম্মত যন্ত্রপূজার 
বিধান ইত্যাদি দেখে মনে হয় যেন বৌদ্ধতান্ত্রিকদের দেবস্থানকে পরে হিন্দু- 
তান্ত্রিকরা দখল করেছেন । 

জগমোহনের মধ্যে ছু'তিনটি পাথরের দেবমৃতি আছে। মৃতিগুলি মন্দিরের 

কিনা সঠিক বলা যাঁয় না, তবে কেশিয়াড়ীর নিশ্চয় । এখন সর্বমঙ্গল! মন্দিরের 
জগমোহনের মধ্যেই আছে। একটি গণেশের মৃতি, একটি দেবমূতি, আর 
একটি দ্বেবীমৃত্তি। গণেশের মৃত্তিটি ছোটি হলেও স্থন্দর মুতি। দেবমূতিটি 
দ্বিভূজ, একহাঁতে কমগুলু, অন্যহাতে বোধ হয় ত্রিশ্ল। মহাকাল ভৈরবের 
মৃতি বলা হয়। দেবীমৃতিটি চতৃভূ'জী, অস্থরনাশিনী মৃতি। কোন অস্ত্রোক্ত 
দেবীমৃতি। বোঁঝা যায়, কেশিয়াড়ী অঞ্চলে শৈব ও তান্ত্রিক উভয়েরই খুব 
প্রাধান্য ছিল। 

শোনা যায়, কেশিয়াঁড়ী ছত্রিশটি গ্রামের সমষ্টি এবং পূর্বে তিনটি করে গ্রাম 

নিয়ে তার বারোটি ভাগ ছিল। প্রত্যেকটি ভাগের মধ্যস্থলে শিবমন্দিরে 



মেদিলীপুর-কে শিষ্পাড়ী ৪১৭ 

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বারোটি মন্দিরকে “বারো মীড়ো” বল! হত। 

একসময় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে এই বারো মীড়োতে গাঁজন উৎসব হুত। 

প্রত্যেক দেবালয়ের স্বতন্ত্র প্রতীকসহ ধ্বজা! থাকত, কারও সিংহ, কারও ব্যান, 

কারও ভলুক, কারও কুমীর ইত্যাদি। সেই সব ধ্বজা উড়িয়ে প্রত্যেক 
মন্দির থেকে ভক্ত্যারা শোভাষাত্রা করে বেরুত। যেদিন মেল! বসত, অর্থাং 

গাজনের শেষদিনে মিলন হত যখন, তখন কেশিয়াড়ীর বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে 
সন্ন্যাসীরা বিচিত্র সব শোভাযাত্রা, বৃত্য-বাগ, ক্রীড়া-কৌতৃক করতে করতে 
মিলন-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হত। 

শৈব ও তান্ত্রিক উভয় ধর্মেরই যে প্রাধান্য ছিল কেশিয়াড়ী অঞ্চলে তাতে 

কোন সন্দেহ নেই । ধর্মাচরণের এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যে উড়িস্ার রাজাদের 

দান, তা বলা যায় না। কারণ উড়িস্তার গঙ্গবংশীয় রাজাদের, বাংলাদেশ 

পর্যস্ত সাম্রাজ্যবিস্তারের অনেক আগে, বাঁংলার স্বাধীন রাজারা উৎকল, গঞ্জাম 

পধস্ত দক্ষিণে রাঁজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাদের মধ্যে শশান্ক অন্যতম। 

শশান্ক শৈব রাজা ছিলেন এবং দণ্ডভূক্তি (বর্তমান দাতন ) ছাড়িয়ে আরও 

দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যস্ত তিনি রাজ্যসহ সংস্কৃতির ও বিস্তার করেছিলেন । 

স্ৃতরাং উড়িষ্যার রাজাদের প্রভাব বিস্তারের অনেক আগেই কেশিয়াড়ীতে 

বাংলার শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 

৭ 



কাথি-খেজুরী 
মেদিনীপুরের সুদূর দক্ষিণে আমাদের যাত্রা! শুরু হল। বেল্দা স্টেশন থেকে 
প্রায় ছত্রিশ মাইল বাঁধানো পথ কাথি পধন্ত। মোটরবাস চলে। আশপাশে 

অনেক গ্রাম ফেলে যেতে হয়, তার মধ্যে বর্ধিষণ গ্রামেরও অভাব নেই। 
গ্রামগুলির গৃহবিন্তাসের খানিকটা শ্বাতত্ত্য আছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত যে 

ধরনের গৃহবিন্যান দেখতে আমরা অভ্যন্ত, ঠিক সেরকমের নয়। পথের 

ছু'ধারে মধ্যে মধ্যে হাট, বাজার, গ্রাম, এক একটা গঞ্জের মতন। যাবার পথে 

বাঁদিকে পটাশপুর ফেলে যেতে হয়, অমশি-কসব! ও পটাশপুর ছুইই। 
অগ্রপত্তন ব৷ এগরাঁর উপর দিয়েই বাস যায়। বেল্দ! থেকে কীথির ঠিক 
মধ্যপথে এগরা। কাথির ভৌগোলিক অবস্থানের চেতনার জন্যই বৌধ হয়, 
যাত্রাপথে কেবলই মনে হচ্ছিল, ক্রমে ষেন তলিয়ে যাচ্ছি। বাইরের নিসর্গ? 

যেন বদলে যাঁচ্ছে। সমুদ্রসৈকতের দিকে আমর! এগিয়ে যাচ্ছি । যেতে যেতে 
আচম্কা মনে হয়, একদা (এবং সে সুদূর অতীতের “একদা” ) সমুদ্রের 

ফেনিল তরঙ্গের গর্জন শোনা যেত এখানে । পশ্চাদপসরণকালে সমুদ্র ফেলে 
গেছে তার পায়ের চিহ্ন অফুরস্ত বালুস্তপে আর বালিয়াড়িতে। 

“কস্বা” নামের আধিক্য খুব বেশি এদিকে | গ্রামের নাম কস্বা দিযে 

অনেক আছে। “কসবা” মুসলমানী কথা, গণুগ্রাম বা ছোট টাউনকে বলে। 
মুসলমান রাজত্বকালের এরকম আরও অনেক স্মৃতি এঅঞ্চলে দেখা যাঁয় | 

বাংলার শিশুরা যে বগর্শদের নাম শুনে ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই মারাঁঠা বর্গাঁরা 
দীর্ঘকাল পটাশপুর অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭৬ সালে মেদিনীপুর 

জেল! ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে আসে। তাঁরপর থেকে ১৮০৩ সাল 
পর্যস্ত মারাঠার! পটাশপুর অঞ্চল থেকে তাদের লু্নক্রিয়া চালাতে থাকে এবং 
তাতে কোম্পানীর সাহেবদের নবাবপ্রদর্ত জমিদারী ইচ্ছামতন লুণ্ঠন কবাব 
অস্থবিধা হয়। প্রায় অর্ধশতাবীব্যাপী মারাঠার্দের উপদ্রব সহ্য করতে হয় 
কোম্পানীর সাহেবদের । ১৮৭৩ সালে উড়িস্তাসহ পটাশপুর অঞ্চল ইংরেজদের 
দখলে আসে। পটাশপুরের অধিকাংশ অঞ্চল তখন রেণুকা দেবীচৌধুরানী 
নামে এক রানীর অধীনে ছিল। 
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পটাশপুরের কাছে কসবা-ই-অমণি ( অমশ্ি-পটাঁশপুর বলে ) নামে একটি 
গ্রাম আছে। একসময়, মুসলমান শামনকালে এ-অঞ্চল বেশ সমৃদ্ধিশালী 

ছিল বলে মনে হয়। অমশিতে চিশতী সম্প্রদরায়তুক্ত মখদুম সাহেবের 
আস্তানা আছে। মখদুম সাহেব সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কিংবাস্তভী শোন। 

যায়। অমর পিংহ নামে স্থানীয় এক রাজ! ছিলেন (জমিদার )। তিনি 

খুব মুসলমাঁনবিদ্বেধী ছিলেন। শোনা যায়, সকালে উঠে তিনি কোন 

মুসলমানের মুখ দর্শন করতেন না। দাভ্তিক ও উদ্ধতও ছিলেন খুব। সাধারণ 

প্রজাদের তিনি মানুষ বলেই মনে করতেন না। রাজবাড়ির সিংহঘ্বারের 

সামনে তিনি তার জুতো ঝুলিয়ে রাখতেন। উদ্দেশ্য হল, দর্শনপ্রার্থী প্রজার 

প্রথমে জুতো দর্শন করবে এবং জুতো! প্রণাম করে ভিতরে যাঁবে। মখছুম 

সাহেব দেশ ভ্রমণ করতে করতে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে আসেন সপ্তদশ 

শতাব্দীর শেষদিকে | এসে তিনি একদিন রাঁজার সঙ্গে দেখা করতে যান। 

যথারীতি তাঁকেও জুতো প্রণাম করতে বল! হয়, তিনি রাজী হন না। 

ঘবাররক্ষীর! ভয় দেখালে, তিনি তাদের হত্যা করেন। পরে রাজ! সৈন্যদের 

হুকুম দেন, মখদুম সাহেবের শির আনতে । সৈম্তর! তাদের রাজাসহ নিহত 

হয়। চারিদিকে মখদুম সাহেবের এই অলৌকিক বীরত্বের কথা রটে 
যাঁয়। প্রজারা ধন্য ধন্য করে। অত্যাচারী রাজার কবল থেকে তারা মুক্তি 

পায়। মখদুম সাহেবের শিক হয় অনেকে । এঅঞ্চলে মুসলমানধর্মে 

দীক্ষিতের সংখ্যাঁও বাঁড়ে। চাঁকৃল! হিজলীর শাসক মসনদ আলি শাহ তার 

সুখ্যাতির কথা শুনে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন । হজরৎ মমনদ্ 

আলি পরে মখদুম সাহেবের সমাধি, মসজিদ, হুজ্র! ইত্যাদি নির্মাণ করে দেন। 

আস্তানার অবস্থা! এখন সঙ্গীণ। মসজিদের গায়ে ফার্সী ভাষায় একটি লিপি 
আছে। তার অর্থ হল- এখানে ঈশ্বরের কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করো) 
মখছুম শিহাবুদ্দিন আউলিয়ার জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, তিনি 
ইসলামের, বিশ্বাসী সেবক ছিলেন । ১*৭২ হিজ্রা বা ১৬৬০-৬১ সালে 
মসজিদ তৈরি হয়।১ চাঁকল! হিজলীর মসনদ-ই-আলি তাজ খার শাসনকালের 

সঙ্গে ( ষোড়শ শতাব্দী ) মখছুম সাহেবের বাংলায় আগমনের কালের মিল হয় 
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৪২৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

না। ছুতরাং উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ এতিহাসিক ঘটনা নয়, কিংব্দস্তী। 

মনে হয়, মোৌগলযুগে আরও অনেক মুসলমান ফকির ও গাজী সাহেবের মতন 

মখদুম সাহেব এই অঞ্চলে ধর্মগ্রচারের জন্য এসেছিলেন। ধর্মপ্রচারের কাজে 

স্থানীয় হিন্দু রাজ! বা! জমিদারদের বাঁধাবিপত্তি তাকেও সহা করতে হয়েছিল। 
এই ঘটন! নিয়েই পরে কিংবদন্তী রচিত হয়েছে । 

এগরার উপর দিয়েই কীথি যেতে হয়। এগরার হাটনগর শিবমন্দিরের 

গড়ন এ-অঞ্চলের অন্যান্য দেবালয়ের মতন, অর্থাৎ দেউলের মতন। জনশ্রুতি 
হুল, উড়িফ্যার রাজ মুকুন্দদেবের আমলে মন্দিরটি তৈরি হয়। শিবের উৎপত্তি 

সম্বন্ধে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে কিংবদস্তীটি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত 

আছে, এখানেও তার প্রচলন রয়েছে । সেই রাখালের গরু চরানো, জঙ্গলে 
গরুর অন্তর্ধন, তাঁর ছৃপ্ধক্ষরণের কাহিনী । 

বালেশ্বর পিপ্লি ও হিজলী বঙ্গোপমাগরের পশ্চিম উপকূলের তিনটি 

বিখ্যাত বন্দর। এই বন্দরগুলির বাণিজ্যপথের মধ্যেই কাঁথি। ভিতরে 

হলেও, কাথির প্রাধান্ত বাড়ে এই জন্য । অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাথিতে একটি 

নিমক এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন যেখানে মহকুম! কাঁছারী আছে সেখানেই 
নিমক এজেন্সীর আপিস ছিল। ইংরেজ বণিকদের প্রাচীন কাগজপত্রে ক।থিব 

নাম 'কেপ্ডোয়া” (0০702) বলে উল্লেখ আছে। ভ্যালেন্টিনের স্থৃতিকথায় 

দেখ যায়, কেওুয়া (80008) ব৷ কাঁথিতে ডাচ বণিকদের চাল ও অন্থান্ত 

দ্রব্যাদ্বির ব্যবসায়ের জন্য একটি স্টেশন ছিল। বিদেশীদের এই বপ্তানি- 

বাণিজ্যের ক্রমে যখন অবনতি হয়, তখন পিমকের ব্যাবসা বাড়তে থাকে এবং 

কাথি হয় হিজ্লী ডিভিসনের নিমক এজেন্সীর কেন্দ্রীয় আপিস। 

বঙ্গোপনাগর থেকে বারে মাইল দূরে কীথির অবস্থান থেকেই বোবা যায়, 
খুব প্রাচীন কোন এঁতিহাদিক নিদর্শন কাঁথিতে পাওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ 
নিদর্শনই তার লুপ্ত হয়ে যাবার কথা, বন্যায়, ঝড়বঝঞ্ধায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে । 
কাখি মহকুমা আপিসের সামনে একটি যে বড় প্রস্তরমূতি আছে, সেটি বাহিরী 

গ্রাম থেকে এনে রাখা হয়েছে। মৃত্তিটি প্রায় পাচ ফুট উচু, হাত ছু'টি ভাঙা । 

কাথি টাউন থেকে বাহিরী গ্রাম প্রায় ছয় সাত মাইল দূরে । মাইল তিনেক 
বাসে গিয়ে, বাকি তিন চার মাইল হেঁটে যেতে হয়। আমরা তাই গিয়েছিলাম । 
গ্রা্ঘটি দেখে মনে হয়, এ-অঞ্চলের মধ্যে বাহিরী বেশ প্রাচীন গ্রাম । শোনা 
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যায়, এখানে পুকুর ইত্যার্দি খোড়ার সময় মাটির নিচে থেকে কৃপের গীখুনি 
পাওয়া যায়। এছাড়া, পুরানো, ইটের গীথুনি মাটির উপরে ও তলায় মধ্যে 
মধ্যে দেখা যায়। বোঝা যায়, গ্রামে লোকবনতির ইতিহাস বেশ প্রাচীন। 

গ্রামের মধ্যে বেশ পুরাতন দেবালয়ও আছে। অনেকটা উঁচু জায়গার উপর 
পরিত্যক্ত অবস্থায় ছু'টি দেউল আছে দেখেছি। দেউলের গায়ে লিপি আছে । 

তার মধ্যে অস্তত একটি লিপি আমরা দেখেছি, ওড়িয়া ভাষায় লেখা । 

স্বর্গত যোগেশচন্ত্র বস্থ তাঁর “মেদিনীপুরের ইতিহাস" গ্রন্থে বাহিরীর মন্দিরের 
তিনখাঁনি লিপির কথা বলেছেন। তার মধ্যে একখানি লিপি থেকে জানা 
যায় যে, কাশদাসের কুলে পদ্মনাভ দাসের পুত্র বিভীষণ দাস নামে এক ব্যক্তি 

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই বাহিরীর এই মন্দির নির্মাণ করে তাতে 
জগন্ন।থ, বলরাম ও স্থৃভদ্রার মৃত প্রতিষ্ঠা করেন ঃ 

কাশীদাসকুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনাভাত্মজঃ | 

শ্রমান ধর-ভূদচিকরদশৌ প্রাসাদমুচ্চৈরিয়ম্ ॥ 
গোপাল প্রতিমাংচ সঞ্ডিঃ প্রতিষ্ঠাং দবিজৌ। 
রামং চেহ স্থৃভদ্রয়াসহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি ॥ 

“রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে বলভদ্র দাসের খুল্লতাত বিভীষণ মহাপাত্র নামে এক 

ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। বলভত্্র দাস ছিলেন হিজ্লী মণ্ডলের অধিকারী । 
রসিকমঙ্গলে তাঁর পরিচয় দেওয়া! হয়েছে এইভাবে-_ 

হেনকালে হিজ্লী মণ্ডল অধিকারী । 

সদাশিব ভ্রাতা বলভত্র নামধারী ॥ 

বিভীষণ মহাঁপাত্র খুল্পতাত তার। 

রাজপরিচ্ছন্দে তথা থাকে সর্বকাল ॥ 

রাজ্য অধিকারী আর বহু ধনবান। 

হিজ্লী মগ্লে নাহি হেন ভাগ্যবান ॥ 

বাহিরীর মন্দির-নির্মীতা লিপি-উক্ত বিভীষণ দাস, রসিকমঙ্গল গ্রন্থের 

এই বিভীষণ মহাপাত্র বলে যোগেশবাবু অন্মান করেছেন। যোগেশবাবুর 
অনুমান সত্য বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য হল, বাহিরীর এই প্রাচীন 

দেউল ছু'টি যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই স্থানটি শ্বশানক্ষেত্র । মন্দির 
এখন পরিত্যক্ত, কোন পৃজার্চনা হয় না। কোন মুতিও নেই মন্দিরের 
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মধ্যে। গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে লক্ষেশ্বরী নামে এক দেবী আছেন। লঙ্কেশ্বরী 

নাম কেন? 

বাহিরী গ্রাম পরিদর্শন করে প্রায় আট মাইল পথ উজান হেটে আমরা 

মুকুন্দপুরে পৌছলাম। মুকুন্দপুর থেকে আমরা! রম্থলপুরের বাসে সন্ধ্যার 
সময় রহ্থুলপুর নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। 

রন্থলপুর নদীর একপাশে কস্বাহিজলী গ্রাম, অন্তপাঁশে কাখি থানার 

অন্তর্গত দৌলতপুর ও দরিয়াপুর ৷ বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের রোমাটিক 
স্বতিমণ্ডিত প্রত্যেকটি স্থান। রসুলপুর নদীর সামনে ঈ্লীড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে 

সেই 'কথা মনে পড়েছিল £ 
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী 
তমালতালীবনরাঁজিনীলা 

আভাতিবেলালবণান্থরাঁশে- 

দাঁরানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা । 

কিন্তু পায়ের অবস্থা আর মনের অবস্থা তখন এক নয়। মনের সঙ্গে তাল 

রেখে পা আর চলতে পারছে না। শেষ পর্যস্ত তাই রহ্থলপুর নদী পার হতে 

হল নৌকায়। কাগ্ারী নদী পার করে দিল বটে, কিন্তু মাঠ পাঁর করে দেবে 
এমন কাগ্ডারী কোথায়? আবার সেই মাঠ! এত মাঠ যে বাংলাদেশে আছে 

তা কে জানত? গ্রাম্য সঙ্গীদের মুখে শুনলাম, আমাদের গন্তব্য গ্রাম মাইল 
ছুই পথ। প্রায় দেড়ঘণ্টা হেঁটে সেই গ্রাম্য হিসাবের “মাত্র ছু” মাইল পথ” 

শেষ হল। শীলাবেড়িয়। গ্রামে পৌছলাম। 
পরদিন সকালে উঠে খেজুরী অভিমুখে যাত্র। করলাম, জন্কা গ্রামের ভিতর 

দিয়ে। গ্রামে এক বিচিত্র দেবী দেখলাম, নীলকুমাঁরী । নীলকুমারী, ধিতকুমারী, 

ষাঁটকুমারী, তিন সহোঁদরা দেবীর সিছুবলিপ্ত পাষাণমূতি। ছুধ, পায়স, 
ক্ষীর ভোগ দেওয়। হয়, কটাক্ষ ছুর্গার ধ্যানে পূজা হয়। 



হিজ্লী 
কলকাতা! শহরের দক্ষিণে হুগলী নদীর প্রবাহকে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ 
করা যায়। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে উলুবেড়িয়া পর্যস্ত প্রায় কুড়ি মাইল 
নদীর প্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী । উলুবেডিয়া থেকে তার পরবর্তাঁ কুড়ি 
মাইল নদী দক্ষিণমুখী। এইখানেই “হুগলী পয়েণ্ট'। হুগলী পয়েন্ট থেকে 
অর্ধবৃত্তাকারে প্রায় পচিশ মাইলব্যাপী নদীপ্রবাহের মধ্যে ভায়মগ্ডহারবার। 

তারপর সাঁগরসঙ্গমে ভাগীরথীর যাত্রা শুরু হয়েছে বলা চলে। যাত্রাপথে 

বামপাশে পড়ে সাগরঘ্বীপ। ফোর্ট উইলিয়ম ও উলুবেড়িয়। থেকে দক্ষিণে 

যাত্রাপথে ডানদ্দিক থেকে একাধিক নদীর ধার! এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর 

বুকে । [টির মধ্যে দামোদর, রূপনারায়ণ, হুলদী ও রস্থলপুর নদীপ্রধান। 

সর্বপ্রধান হল বূপনারাঁয়ণ এবং ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থলকেই বলে 

হুগলী পয়েন্ট” । এখানেই নদীর বাঁক সবচেয়ে ভয়াবহ। অষ্টাদশ শতাব্দী 
থেকে সমস্ত বিদেশী নাবিকরা এই কুখ্যাত বাঁকটিকে শঙ্কিতচিত্তে স্মরণ করে 

আসছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শোনা যেত, হুগলী নদী এইথান থেকেই 

শুরু হয়েছে এবং এখানকার ঘৃণিশ্লোত ও অন্তঃপ্রবাহ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। 

আরও দক্ষিণে রহ্থলপুর নদী এসে মিশেছে হুগলী নদীর সঙ্গে, সাগরদ্বীপের 

ঠিক উল্টোদিকে । সাঁগরদীপের এই মুখোমুখি স্থানটি কস্বা-হিজলী। এর 
প্রা সাত-আট মাইল উজানপথে হল খেজুরী বন্দর ও নগর । 

বালির পথ আর বালির বাধ ঠেলে অবশেষে আমর! খেজুরী বন্দরে 

পৌছলাম। বন্দরই বলা উচিত, কারণ খেজুরীর এতিহাসিক পরিচয় বন্দর 

ও বন্দর-নগর। এখন তার কোন পরিচয়ই নেই, স্থৃতিট্ুকু ছাড়া। দৃশ্যটি 
অপূর্ব। সমুদ্রতীর দেখেছি, তার পৌন্দর্য স্বতন্তর। খেজুরী থেকে সমুদ্রের 
স্মহান অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়, সামনে দেখা যায় না। কোথাও কোন 
তরঙ্গগর্জন নেই, জলরাশির আদি অকৃত্রিম হুঙ্কার নেই, অথচ জল ছাড়া কিছু 
নেই চারিদিকে । ছু* একখানা নৌক। দেখা যায় শুধু। মানুষের প্রাচীনতম 
জলযান যেন আপন খেয়ালে নিলিপ্টের মতন ভেসে চলেছে । 

খেজুরীতে দীড়িঘ্বে অতীতের কথা৷ ভাবলে মনে হয় হঠাৎ যেন সমুদ্রগর্ভে 
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অবস্থান করছি। তাই করবার কথা অবশ্ত। চার পাঁচ শ' বছর আগে হলেই 
তাই করতে হত। পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীতে খেজুরী সমুদ্রগর্ভেই ছিল বলে 
মনে হয়। তার আগে তো ছিলই। তামরলিপ্ত বা তমলুকের কাছে ছিল 
যখন সমুদ্র, তখন খেজুরী ছিল সমুদ্রের অতল গর্ভে নিশ্চয় । তার অনেক পরে 

দ্বীপের মতন সমুদ্রগর্ভ থেকে খেজুরীর অভ্যুত্থান হয়েছে । মনে হয়, ষোড়শ 

শতাববীর আগে ভৌগোলিক দেহের গড়ন আরম্ভ হয়নি। খেজুরীর জলরাঁশির 
কিনারায় দাড়িয়ে, বহুদূরের অস্পষ্ট সমুদ্ররেখাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, কত 
দূরে, কতদিন ধরে, সমুদ্র পিছিয়ে গেছে। কেবল খেজুরীর নয়, বাংলাঁদেশের 
ব-দ্বীপের গড়নটির অতীত ইতিহাসও মনে পড়ে এখানে দাড়িয়ে । নদীমাতৃকা 

বাংলাদেশের কিভাবে অভ্যুত্থান হয়েছে ধীরে-ধীরে সমুদ্রগর্ত থেকে, খেজুরীতে 
ঈাঁড়ালে তা অনেকট৷ অশ্ুমান করা যায় । 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন মানচিত্রে দেখ! যায় ( যেমন ডি, ব্যারোজের ) 
খেজুরী ও হিজলীর অবস্থানপ্রদেশে একটি দ্বীপের অভ্াখান হচ্ছে। বোকা 

যায়, সমুত্রগর্ভের চড়! থেকে খেজুরী-হিজলীর গাত্রোখানকাল প্রায় এই সময় । 

সগ্তদশ শতাব্দীর মানচিত্রে দেখা যায় (যেমন ভ্যালেন্টিনের, বাউরীর প্রভৃতির ), 

ছু”টি ত্বতত্ত্র দ্বীপাঁকারে নির্দিষ্ট হয়েছে । খেজুরী ও হিজলীর মাঝখানে ছিল 

কাউখালি নদী । কাউখালি বাতিঘরটি ছিল মধ্যপথে। এখন কাউখালি নদী 

বোধ হয় খালরূপে বিরাজ করছে । নাম কুঞ্চপুর খাল। একসময় সমস্ত 

অঞ্চলটি প্রায় জলে ডুবে থাকত। থাকাই স্বাভাবিক । আগাগোড়া টানা 
উচু বীধ দিয়ে, লবণাক্ত জলের গতিরোধ করে, এখন জমি বাসযোগ্য ও আবাদ- 
যোগ্য কর! হয়েছে । লক্ষণীয় হুল, খেজুরীর উপকূল অঞ্চল পৌ গুক্ষত্রিয়- 
প্রধান এবং উত্তর অঞ্চল মাহিস্তপ্রধান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাঁও পৌও ক্ষত্রিয় 
প্রধান, মধ্যবর্তাঁ দ্বীপগুলিও তাই | খেজুরীর সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাঁর ও 
সাগরঘীপের এতিহাসিক সম্পর্ক আছে, সাঁমাঁজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও 
আছে। বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । 

একসময় কুপ্ধপুর খাল খুব গতীর ছিল, হিজলী ও খেজুরীর মধ্যবর্তী 
সীমানা ছিল এই খাল। এই স্থানের গুরুত্বও ছিল খুব। নবাবী আমলে 
অন্যতম প্রধান নিমকমহল ছিল এই অঞ্চল। নিচু জলা-জায়গায়, জলের অতাব 
ছিল মা! এবং জল লোণা জল। লবণ তৈরির সুবিধা ছিল সবদিক থেকে । 
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বুনে৷ শুয়োর, মহিষ, হরিণ, বাঘ প্রভৃতি জীবজন্তরও অভাব ছিল না। 
পৌগুক্ষত্রিয়রাই এখানকার, বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলের, আদিবাসিন্দা 
ছিলেন বলে মনে হয়। কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক সাহেব হুগলী 
থেকে বিতাড়িত হয়ে, স্ৃতান্থটিতে এসেছিলেন এবং স্থৃতান্ুটি থেকে খেজুরী ও 

হিজলীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন । সেখানে তাকে যৃদ্ধও করতে হয়েছিল । 
তখন খেজুরী ও হিজলীর অবস্থা ছিল অন্যরকম। জলাজন্গল ও বন্জস্ততে 

ভরা ছিল এসব অঞ্চল। খেজুরী ও হিজলী, উভয় স্থান সম্বন্ধে উইলসন সাহেব 
লিখেছেন ঃ 
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স্থতানুুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা! গ্রামের পরবর্তী ইতিহাসের রোমান্টিক 

আলোয় খেজুরী ও হিজলীর ইতিহাস অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে । কিন্তু এক- 

সময়, আজ থেকে আড়াইশ তিনশ বছর আগে, 'জন কোম্পানীর" প্রথম ভাগ্য 

নিয়ে জুয়াখেলার সময়, এই স্থান ছু"টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতিহামিক ভূমিকা 
ছিল। খেজুরী ও হিজলী কোন স্থান দেখেই আজ তা বুঝবার উপাঁয় নেই। 

এতিহাসিক নিদর্শনের প্রায়লুগ্ত সামান্য কয়েকটি ধ্বংসচিহু আছে মাত্র, যা দেখে 
অতীতের ইতিহাস কল্পনা! করা ছাড়া উপায় মেই। নমুদ্রপথে বালেশ্বর থেকে 
খেজুরী পর্যস্ত ইংরেজ নাবিকদের যাতায়াত করতে হত তখন। ফ্যাক্টরী 

রেকর্ডে, হেজেস্ ও ই্রেনশ্াম মাস্টারদের দিনপঞ্জীতে, খেজুররী এই পথের 
অনেক চমকপ্রদ সব বিবরণ পাঁওয়া যায়। কত বিদেশী নাবিক, কতরকমে 

বিপন্ন হয়ে, বালেশ্বরের পথে খেজুরীতে আশ্রয় নিয়েছেন তখন। হুগলী থেকে 
বালেশ্বর যাবার পথে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ 
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বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে যাত্রার মুখেই ছিল খেজুরী, বিশেষ করে হুগলী 

ও কলকাতা থেকে । কলকাতা শহরের গোড়াপত্বনের সঙ্গে সঙ্গে, জব 

চার্নকের আমল থেকেই তাই খেজুরী একটি প্রধান বন্দর ও স্টেশন হয়ে ওঠে। 

একটি 'এজেণ্টস হাউস ও “পো অফিস” খেজুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ 

শতাব্দীর মধ্যেই খেজুরী একটি টাউনের মতন গড়ে ওঠে । সাহেবদের বস- 

বাসের জন্য ঘরবাড়িও তৈরি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে থেজুরীর বাইরের 
রূপ কতটা বদলে যায়, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, “ক্যালকাটা 
গেজেট” পত্রিকার নিলামের এই বিজ্ঞপ্তিটি থেকে £ 
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আট বিঘা জমির উপর এই রকম বারান্দী, হলঘর, উপরের ঘরসহ প্রকাণ্ড 

বাড়ি তখন খেজুরীতে একাধিক তৈরি হয়েছিল । এখনও ছু” একটি পুরানো 

বাড়ি খেজুরীতে আছে, কিন্তু ১৭৯২ সালে ষে বাড়ি নিলাম হয়েছিল, সেরকম 
একটিও বাড়ির কোন চিহ্ন নেই। বিদেশী বণিক ও নাবিকদের প্রধান বিশ্রাম 

ও আড্ডার স্থান ছিল খেজুরী। ঘরবাড়ি, বন্দর, আপিস, এজেপ্টের হাউস, 

ডাক-আপিস ইত্যাদি তো ছিলই, তার সঙ্গে সেকালের ট্যাভার্ণ ও হোটেল 
ছিল। বিদেশীদের এমন কোন বাণিজ্যকেন্্র, বসবাঁসকেন্দ্র ও বন্দর ছিল না, 

যেখানে ট্যাভার্ণ, কফি-হাউস বা! হোটেল ছিল না। কলকাতা শহরে ছিল, 
শ্ীরামপুরে ছিল, হুগলীতে ছিল, খেজুরীতে ছিল। বিখ্যাত সব ট্যাভার্ণ। 
কলকাতার কসাইতলা ও এসপ্লানেড অঞ্চল ট্যাভার্ণ ও কফি-হাঁউসের নাচগান- 

পানে যেমন সরগরম হয়ে থাকত, খেজুরীর বন্দরনগরও তাই থাকত। সেই 
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সব ট্যাভীর্ণ তো৷ নেই-ই, খেজুরীতে এখন পথের ধারে একটি চায়ের স্টল পর্যস্ত 

নেই। চায়ের তৃষ্জার সময় আমাদের তাই বিশেষভাবে থেজুরীর সেই সব 

ট্যাভার্ণের কথা মনে পড়ছিল । 

মগ-ফিরিঙ্গী (আবরাকানী ও পতুণ্গীজ ) জলদন্থ্যবিধ্বস্ত, বন্তজস্ত-উপদ্রত 
খেজুরী অঞ্চল মানুষের বামোপযোগী হয়ে ওঠে কোম্পানীর আমল থেকে । 

কলকাতায় যখন বন্দর হয়নি, খেজুরীতে তখন বন্দর হয়েছে । বড় বড় মাল- 

বোঝাই জাহাঁজ যখন কলকাতার গঙ্গার ঘাটে আসত না, তখন খেজুরীর 

উপকূলে তার! নোঙর বেঁধে অবস্থান করত। মালপত্র বোঝাই কর] ও খালাস 
করা হত খেজুরীতে। তারপর খেজুরী থেকে সপ পে করে মালপত্র যাতায়াত 

করত কলকাতায়। শহর কলকাতার বাল্যজীবনে তাই বন্দর খেজুরীর গুরুত্ব 

ছিল খুব বেশি। সেখানে টাউন গডে ওঠ] স্বাভাবিক । কেবল বন্দর বা 

পোতীশ্রয় বলে নয়, বীরকুল, খেজুরী, হিজলী, কাঁথি--এসব অঞ্চল ছিল তখন 

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রধান স্থান। দাজিলিং, পুরী, গোঁপালপুর তখনও 

সাহেবদের স্বাস্থ্যনিবাসকেন্দ্রে পরিণত হয়নি। বীরকুল, খেজুরী, হিজলী 

অঞ্চলেই তার! স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যেতেন তখন। অনেকে গিষে আর 

ফিরতেন না, খেজুরীতেই দেহ রাখতেন । এরকম কত বিদেশী বণিক, নাবিক, 

কর্মচারী ও স্বাস্থ্যান্বেধী যে খেজুরীতে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন তার ঠিক নেই। 
কলকাতা শহর এখন সাবালক হয়েছে । কোম্পানীর আমলের থেজুরী 

বন্দর ও টাউন আঙ্গ তাই তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে, প্রায় পুনম ষিকরূপ 
ধারণ করেছে। কিন্ত একবার যেখানে লোকালয় গডে ওঠে, নিদারুণ 

অপ্রত্যাশিত এতিহাসিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে, ত1 কখন নিশ্চিহ্ন 

হযে যায় না। খেজুরীও তাই লুপ্ত হয়ে যাষনি। খেজুরীকে ধার! প্রধানত 

মনস্যবাসোপযোগী করে তুলেছেন, সেই পৌও্ক্ষত্রিয় ও মাহিয্যদের বংশধরর। 
আজও অক্লান্ত পরিশ্রম করে খেজুরীর উন্নতিসাধন করছেন। অদূর ভবিষ্যতে 
থেজুরী তার সাময়িক হৃতশ্রী আবার ফিরে পাবে। বন্দর ও স্বাস্থ্যনিবাস 
ছুই-ই হবার যোগ্যতা আজও আছে খেজুরীর । কোম্পানীর আমলের অবসান 
হলেও, ভবিষ্যতে মানুষের আমলে আবার একদিন খেজুরী তাই হবে। 

কোম্পানীর আমলের খেজুরীর আজ আর কোন চিহ্ন নেই। ছু" একটি 

ভাঙা বাঁড়িঘরের চিহ্ন আছে শুধু, আর আছে গোরস্থানটি। খেঙ্কুরীর এই 
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সাহেবদের গোরস্থানটিতে ঘুরলে অনেক অতীতের কথা মনে হয়, বিশেষ করে 
সমাধিস্তস্তের খোদিত লিপিগুলি পাঠ করলে । কোন পোতে অবস্থানকালে বা 

যাত্রাকালে, কে কত বছর বয়সে মারা গেছে, কে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় 

এসে ইহলোক ত্যাগ করেছে, এই রকম অনেক কথা জানা যায়। তার মধ্যে 

প্রেমিকার উদ্দেশে প্রেমিকের থেদোক্তিও আছে এবং কাব্যের ছন্দৌবদ্ধ 

ভাষায়। তার মধ্যে একটি এখানে উদ্ধত করছি। দিনাজপুরের তদানীস্তন 

জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী এমেলিয়া, অনুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এখানে 
এসে ২৮ বছর ২ মাস বয়সে, ১৮২২ সালের ২৬শে জুলাই মারা যান। ছুঃখ 

করে তার স্বামী লিখেছেন শ্বতিস্তভের গায়ে £ 
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খেজুরীর অতীত জীবনের হৈ-হল্লা, হালিকান্নার দিনগুলি, কোম্পানীর 
আমলের বিচিত্র সব স্মৃতিকথা, এই গোরস্থানটিতে কিছু-কিছু খোদাই করা 

আছে। আর আছে ঝাউবনের শন্শন্ শব্দ, মনে হয় যেন গোরস্থানে 

সাহেবরা অতীতের মগের মুল্লুকের লুষ্টনের সেই মোনার দিনগুলির কথা৷ ভেবে, 
সমাধির ভিতর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। 

একসময় ভাগীরথী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের পথে সমুত্রধাত্রাকালে এবং 

যাত্রাশেষে ভাগীরথীর মোহানায় প্রবেশকালে, দূর থেকে নাবিক, বণিক ও 
অন্যান্ত যাত্রীরা, হিজলীর তাজ খা মন্নদ-ই আলার মসজিদটি দেখতে পেতেন। 
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পতুর্গীজ, ইংরেজ, ভাঁচ, ফরামী সকল জাতের বিদেশী বণিকরা দূর থেকে 
বাঁতিঘরের মতন (যখন বাতিঘর হয়নি ) তাজ খাঁর মসজিদ দেখে কৃলের 

কিনারা পেতেন। মগ-পতুগীজ বোম্বেটেদের চোখেও এই মসজিদ দূর থেকে 
ভেসে উঠত প্রথম। আজও নদী ও সাগরপথের এদেশী মাঝিমাল্লার! 
যাতায়াতের পথে দূর থেকে হিজলীর এই আস্তানার দিকে চেয়ে মছলন্দী 
পীরের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে যার, হিন্দু-মুললমান সকলে। এখনও 

এই প্রাচীন মসজিদটি হিজলীতে আছে, আর জঙ্গলে আবৃত কিছু বাঁড়িঘরের 
তগ্নস্তপ-_হিজলীর অতীতের এঁতিহাঁসিক জীবনের একমাত্র স্তৃতিন্তত্ত। 

সেকালের পাঠান সেনাপতির! যুদ্ধে নিহত হলে পীর-গাজীরূপে পুজা 
পেতেন। মুসলমান ফকির দরবেশ সাঁধুরা তো৷ পেতেনই। এইসব পীরস্থানের 
দৈব মাহাত্ম্য ক্রমে সর্বসাধারণের মধ্য স্বীকৃত হত। মুসলমান যুগের দুটি 

প্রধান সংগ্রামক্ষেত্রে__ পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে__এইরকম গীরস্তানের খুবই 

প্রাছুর্ভাব হয়েছিল দেখা যাঁয়। ধর্মমগ্গল, চণ্ডীমঙগল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাবোর 

দিগবন্দনায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন পীর ও পীরস্থানের উল্লেগ পাওয়া 
যাঁয়। হিজলীর খিখ্যাত মছলন্দী পীবের কথাও এই সব বর্ণনার মধ্যে আছে। 

হিন্দু কবিরা সকলেই প্রায় হিন্দু দেবদেবীদের মতন সসন্ত্রমে মুসলমান পীরদের 

বন্দনা করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কবি সীতাঁরাম দাস (নিবাস 
হুখসাষের, মাতুলাঁলয় ইন্দীন) পীরের যে বন্দনা দিষেছেন, তার কতকাংশ 

এখানে উদ্ধত করছি £ 

বন্দে পীর ইলম।লি গড মান্দারনে | 

বাঘ মহিষ কাননে বাঁদ পাঁলে পাল, 
মান্দারণ-গোড়েতে যাহার জাঙ্গাল।... 

ত্রিপিনির গীর বন্দে! দফর খা গাজি, 

হুগলির হিঙ্গা বন্দ! দিল হয়্যা রাজি ।--" 

হিজলির বন্দিব তাজ খা মছন্দলি। 

পেকাম্বর মোকাম করিল যার হেটে, 
ফর্জন্দ পয়দা লৈল কেউটালের পেটে । 

নাম তার তাজ খা খুইল পেকাম্বর, 
অধিকার দিল তারে দরিয়া ডফর। 



৪৩০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

জমি হেতু দরিয়াকে হুকুম করিল, 
দশ যোজন দরিয়] হুকুমে পাছু হৈল। -_ইত্যাদি 

হিজলীর মছলন্দী পীর যুদ্ধে নিহত কোন বীর সৈনিক নন। ভ্রাম্যমাণ 
ধর্মপ্রচারক কোন ফকির দরবেশ সাধুও নন তিনি। তাঁর এতিহাঁসিক নাম, 
তাজ খা মসনদ-ই-আলা, এবং একজন এঁভিহাসিক ব্যক্তি তিনি। হিজলী 
অঞ্চলে তিনি রাজত্ব করতেন। ধর্মপ্রাণ ও উদার রাজা ( জমিদার ) ছিলেন 

বলে আজ তিনি পীররূপে সকলের পূজা! পান। তাজ খার ইতিহাঁপ ধার! 
আলোচনা করেছেন (বিদেশী ও এদেশী লেখকরা ), তারা সকলেই প্রায় 

একাধিক পরম্পরবিরোধী কিংবদস্তীর উপর নির্ভর করে, অনেক ভূলভ্রান্তিব 

চোরাবালিতে অসাবধানে পদার্পণ করেছেন। এবিষয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস 

খেজুরীনিবাসপী মহেন্দ্রনাথ করণের “হিজলীর মসনদ-ই-আলা, গ্রন্থথানি। 

সম্প্রতি আচার্য যছুনাথ সরকার সযত্বে সংশোধন ও সংযোজন করে, এই গ্রন্থের 

একটি নৃতন সংস্করণের পাগুলিপি (অপ্রকাশিত) তৈরি করেছেন। মহেন্দত্রনাথেব 

পুত্র স্বর্গত কৌন্তভকান্তি করণের সৌজন্যে পাগুলিপিখানি আমার দেখবার 
স্থযোগ হয়েছিল। হিজলী অঞ্চলের ইতিহাস ও মননদ-ই-আলার ইতিহাস 
প্রধানত এই পাুলিপি থেকেই আমি সংকলন করেছি। 

হিজলীর মঘজিদের খাদেমদের (সেবক ) গৃহে একখানি প্রাচীন ফার্সী 

হাতে-লেখা পাওুলিপি পাওয়া গেছে । তাতে মপনদ-ই-আলা বংশের বিবরণ 

লেখা আছে। লেখকের নাম মুন্শী শেখ বিলমিল্লা সাহিব, সাং আঁরো, জেল| 

বালেশ্বর। ১৭৮ থুষ্টাব্দে লিখিত। লিপিকরের নাম পহলুয়ান আলী, সাং 
কম্বা, পরগণা অমখি। বিসমিল্ল। সাহিব আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, 

তার এক ভাই চাকৃলা হিজলীর দেওয়ান-ই-আদালতে মুন্শীর কাজে নিযুক্ত 

ছিলেন যখন, তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হিজলীতে 

আমেন। মপনদ-ই-আলার আন্তানায় জিয়ার করার জন্য তিনি আপেন। 

স্থানীয় লোকদের তিনি মসনদ-ই-আলার বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কেউ 

কিছু বলতে পারেন না। তখন একদিন কাথিনিবাসী মুন্শী নাসির-উল্লাহ 
ও দরিয়াপুরনিবাসী শেখ মুহম্মদ দায়েম তাঁকে মসনদ-ই-আলার একখানি 

ইতিহাসের বই এনে দেন। এই বই থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংকলন করে 

এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখের কথ শুনে, তিনি এই ফারসী ইতিহাপ লেখেন। 



মেদিনীপুর-হিজ লী ৪৩১ 

বিমিল্লা সাহিবের এই ইতিহাসের মধ্যে অতিরঞ্রিত উপাখ্যান খুব বেশি 
থাকলেও, এর এতিহাঁসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই ফার্সী পাখু- 
লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ 

বাংলাদেশে হুসেন শাহের রাজত্বকালে উড়িস্বার সীমান্তে সমুদ্রের তীরে 
চণ্ডীভেটি মৌজায় মন্থর ভূঞা নামে একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান জমিদার 
বাস করতেন। তার ছুইপুত্র ছিল--জমাল ও রহমৎ। জমাল ছিলেন 

বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং রহমত কুন্তী, শিকার ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাতেন। 

লোকের কুপরামর্শে রহমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জমাল তাঁকে হত্যা করার 

ষড়যন্ত্র করেন। জমালপত্রী এই চক্রান্তের কথা রহমতের কাছে প্রকাশ করে 

দেন। রহমত গুমগড় পরগণায় সমুদ্রতীরের অরণ্যসঙ্কুল ধীব্রপল্লীতে উপস্থিত 
হন। সেখানে বাঘলি"হাদি হিংস্র ব্জন্ত বিনাশ করে, তিনি সেই ধীবর- 

পল্লীতে বাঁস করতে থাকেন এবং পাচশত ধীবরকে লাঠিয়াল করে গড়ে 

তোলেন। ধীবরদের সাহায্যেই অরণ্যের কতকাংশ বাসোপযোগী ও আবাদ- 

যোগ্য করে ঘরবাড়ি তৈরি করেন । এই সময় চাদ খা নামে এক বণিকের 

সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বাণিজ্যযাত্রাপথে চাদ খার সঙ্গীর! পানীয়জল সংগ্রহের 

জন্য হিজলীতে অবতরণ করেন। চাদ খার কাছ থেকে কিছু ধনলাভ করে 

তিনি হিজলীর অরণ্য হাসিল করে জনপদ স্থাপন করেন এবং একটি দুর্গও 

নির্মাণ করেন আত্মরক্ষার জন্য । ভীমসেন মহাঁপাত্র তার কর্মচারী নিযুক্ত হন। 

ক্রমে শক্তি ও লোকবল সঞ্চয় করে তিনি ভোগরাই, পটাশপুরের কতকাংশ, 

অমণি, ভূএ্যামুঠা, স্থজামুঠা, জলামুঠা প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। এই স্থানে 
প্রচুর হিজল গাছ ছিল বলে, তিনি স্থানটির নামকরণ করেন হিজলী। ভীমসেন 

মহাঁপাত্র, ঘারকাদাস ও দিবাকর পাণ্ডা__এই কর্মচারিদের পরামর্শে রহমৎ 

বাদশাহের কাছ থেকে জমিদারীর সনদ গ্রহণ করতে উদেঘাগী হলেন। বাকর 
খ! তখন উড়িস্ার স্ববাদার। রহমৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করে সনদ পান এবং 

ইখতিয়ার খা উপাধি গ্রহণ করেন। ইখতিয়ার খার পুত্র দাউদ খা পরে 

হিজলীর অধিপতি হন। দাউদ খাঁর বহু পুত্রসস্তানের মধ্যে তাজ খা মসনদ- 

ই-আলা একজন । অন্যান্য পুত্রেদের মধ্যে রন্থল খা, দরিয়া খা প্রমুখের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ফার্সী পাঙুলিপির এই বিবরণের মধ্যে কিছু এতিহা সিক ভূলভ্রান্তি আছে। 



৪৩২ পক্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

পাওুলিপিতে বল! হয়েছে, ইখতিয়ার খাঁর (রহমৎ খা) পিতা মনস্থর ভূঞা 
হুসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। হুসেন শাহ ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খৃষ্টাব 
পর্যস্ত রাজত্ব করেন। বাকর খা ১৬২৮ খুষ্টাৰে শাহজাহান কর্তৃক উড়িস্তার 

নুবাদার নিযুক্ত হয়ে কটকে যান। মনস্থর ভূঞার পুত্র রহমৎ তাঁর কাছ 
থেকে সনদ নিয়ে ইখতিয়ার খা উপাধি গ্রহণ করেন। ফার্সী পাওুলিপির 
মতান্যাঁয়ী পিতা-পুত্রের কালের ব্যবধান প্রায় ১২৫ বছর হয়ে যায়। তা 

হয় না, অসম্ভব। আমাদের মনে হয়, কোন মোগল স্থবাদারের শাসনকালে 

মনস্থর ভূঞা চগ্ডীভেটিতে বসবাস করতেন। মনন্থরের পুত্র রহম়ৎ খা, 

রহমতের পুত্র দাউদ খাঁ, দাউদের পুত্র তাজ খা! মসনদ-ই-আলা, তাজ 
খার পুত্র বাহাছর খা। তাজ খা ঠিক কোন্ সময়ে তাহলে হিজলীর 
অধিপতি ছিলেন ? 

হিজলী অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত যে “মসন্দলীর গীত" প্রচলিত 

আছে, তাতে অমিতবিক্রম সিকন্দরের ভাই তাজ খাই মসনদ-ই-আলারূপে 

বণিত হয়েছেন। পতুরগীজ মিশনারী সিবাষ্টিয়ান ম্যানরিক ১৬২৮ থুস্টাব্দেব 
জুন মাসে, বাকর খাঁর কাছ থেকে ইখতিয়ার খাঁর (রহমৎ ) সনদলাভের 

ঠিক পাঁচ মাস পরে, সামুদ্রিক ছূর্ঘটনায় বাধ্য হয়ে হিজলীর তীরভূমিতে 

উপস্থিত হন। এই সময় হিজলীর অধিপতি ছিলেন মসনদ-ই-আলা, কারণ 

ম্যানরিক বারংবার তার নাম উল্লেখ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাকর 

খার স্থুবাদারপদে নিয়োগের সময় থেকে ম্যানরিকের হিজলী অবতরণের সময়ের 

মধ্যে-_অর্থাৎ পাঁচ মাসের মধ্যে ইখতিয়ার খা ও তার পুত্র দাউদ খাঁর রাজত্ব- 

কাল শেষ হয়ে যায় এবং তাজ খা হিজলীর অধিপতি হন। ১৬৪৯ খুস্টাৰে 
তিনি পুত্র বাহাদুর খাকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। গৃহচক্রান্তে ও রাজস্বের 
দ্বায়ে বাহাদুর ১৬৫১ থুস্টাব্ে বন্দী হলে, তাজ খাঁর জামাতা জৈন খা হিজলীর 
অধিপতি হন। ১৬৬০ থুস্টান্যে বাহাদুর খা আবার হিঞ্জলীর রাজত 

কিরে পান। 
তাহলে, ১৬২৮ থেকে ১৬৪৯ সাল পর্যন্ত তাজ খা মসনদ-ই-আলার রাঁজত্ব- 

কাল বলা ঘায়। পুত্র বাহাদুর খাঁর বন্দীজীবনে ও আত্মীয়স্বজন কর্মচারিদের 

রাজ্যলোভে ও চক্রান্তে তাজ খা শেষ জীবনে খুবই মনোকষ্ট পান। কিছুদিনের 
মধ্যেই তীর মৃত্যু হয় (১৬৫১-৫২ সালে )। “মসনদ-ই-আলা” উপাধি পাঠান 
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আমলের উপাধি, কথার অর্থ হল "যার আসন উচ্চ।” মোগলযুগে তাজ খাঁর 
নামের সঙ্গে এই উপাধি তাঁর গুশগ্রাহীর] বাবহার করেছেন। তার ধর্মপ্রাণতা 

ও উদারতার কথা আজও হিজলী অঞ্চলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে শোনা 

ষায। ভিক্ষুক ফকিরেরা আজও তাজ খার গীত গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। 

এই গীত মসন্দলীর গীত বলে পরিচিত। এই গীতের হরিসাউ ও তার 

কন্যা ূপবতীর ( সত্যবতী ) উপাখ্যানটি উল্লেখষোগ্য । গীতের সুচনা এই £ 

বন্দি বাবা মসন্দলী না করিও বাম। 

কদমেতে লিখে রাখ অভাগার নাম ॥ 

আমি জানি তোমারে, আমারে জানে কে। 

মনিয়া না মরে তোমার নাম জপে যে ॥ 

পহেল! বারাম্ দিল বাহিরী মোকাম । 

তারপরে নারাম দিল হিজলী মোকাম ॥ 

চৌধিকেতে লোণাপানি মধ্যেতে হিজলী | 

তাহাতে বাদশাহী করে বাব! মসন্দলী ॥ 
লঘা বাজার বসিণাছে হিজলী শহরে । 

বহুৎ বেচাকেনা হবে সেই সে বাঁজারে ॥ ইত্যাদি। 

তাজ খা মসনদ-ই-আলার মসজিদের গায়ে আরবী ও ফাসী অক্ষরে একটি 

লিপি আছে। তাতে মসজিদ সমাপ্তির অব ১৯৫৮ বলে লেখা আছে । অর্থাৎ 

হিজরী ১০৫৮ হল ১৬৪৮-৪৯ খুস্টাব্ঘ। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান ভক্ত 

হ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রপিকানন্দ ১৫১২ শকাব্ে জন্মগ্রহণ করেন £ 

হেনকাঁলে রসিকের পৃর্থী আগমন 

শকাব্দ পনরশবার আছয়ে প্রমাণ ॥ 

-রসিকমঙ্গল 

রসিকমঙ্গল গ্রন্থে রসিকানন্দের অন্ুসঙ্গী হিজলীর বৈকুঃদাঁস সম্বন্ধে বলা 

হয়েছে ঃ 

হিজলি মগ্ডলে বৈকু মহাশয় । 
রসিকেন্দ্র চুড়ামণি যাহার হায় ॥ 

শত শত সাধু মেবা করে নিরস্তর | 

আপন! বিকাগগ্রত্য! সাধু সেবে দৃঢ়তর ॥ 
২৮ 



৪৩৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

তাজ খা মসনদ-ই-আলা এই বৈকুথ দাঁসের ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হয়ে তার 

আরাধ্য বিগ্রহ গোকুলচন্দ্র রায় ঠাকুরের সেবার জন্য কয়েকখানি গ্রাম দেবোতর 

দান করেন । শোনা যায়, পটাশপুরের বিখ্যাত পীর মখদুম শাহের কাছে 
দীক্ষ। নিয়ে মসনদ-ই-আঁল! ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করেন। হিজলীর মসজিদ স্থাপন 

করে তাজ খা তার সেবাকার্ষের জন্য খাদেম বা পরিচারক, শির্ণি তৈরির জন্য 
গুড়িয়। ( গুড়ের মিষ্টান্ন তৈরি করত বলে গুড়িয়! বলা হত ), ছুধ যোগানোর 

জন্য গোয়ালা, প্রহর ঘোঁষণার জন্য ঘড়িয়াল, ধামস! (দুন্দুভি ) বাজাবার জন্য 

বাগ্যকর প্রভূতিকে প্রয়োজনীয় জমি লাখেরাজ দান করেছিলেন । এদের 

অনেকেই বংশানুক্রমে এখনও সেই লাখেরাজ ভোগ করছেন। 

হিজলীর তাজ খা মসনদ-ই-আলার জীবনাবসানের পর, ১৬৫১ সালে 

ইংরেজ বণিকর! বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্ঞাকুঠি স্থাপন করেন হুগলীতে। 
তাঁর আগে বালেশ্বর থেকেই বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যের লেনদেন চলত । ১৬৮২ 

সালের আগস্ট মাসে উইলিয়ম হেজেস্ কোম্পানীর প্রথম গভননর ও এজেন্ট হয়ে 

হুগলীতে এসে দেখেন, নবাব সায়েস্তা খার কর্ণচারীরা বাণিজ্যে নানাভাবে বাধা 

দিতে আরম্ভ করেছেন। ১৬৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর ইংরেজ কুঠির 
তিনজন সৈন্য হুগলীর বাজারে আক্রান্ত ও প্রহত হয়। মোগল ফৌজদার 
আব,ল গণি কুঠি আক্রমণ করেন এবং কাচা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেন। জব 

চার্নক তখন হুগলীর কুঠির কর্মচারী । চানক সসৈম্তে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে 
সতাহুটিতে পালিয়ে আসেন। সেখান থেকে গার্ডেনরীচের হুর্গ অধিকার 

করে, অপর তীরে হিজলী দ্বীপ আক্রমণ করে দখল করেন। ১৬৮৭ সালের 

মে মাসের মাঝামাঝি সায়েস্তা খার সেনাপতি সমাদ ১২,০০০ সৈম্ত নিয়ে হিজলী 
থেকে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য অভিষাঁন করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় হিজলীতে। 

১৬৮৭ সালের মে-জুন মাসে । ১১ই জুন ইংরেজরা হিজলী ছেড়ে চলে যান। 

সায়েস্তা খা তার্দের উলুবেড়িয়াতে অবস্থানের অনুমতি দেন। জব চার্নক 

আবার ছিতীয়বার স্তান্ুটিতে এসে উপস্থিত হন ( ১৬৮৭, সেপেটম্বর )। পরে 

আবার গণ্ডগোল হওয়ায়, চানক ১৬৮৮ সালের নভেম্বর মাসে, হৃতান্থটি ছেড়ে 

চলে যান। তৃতীয়বার জব চার্নক স্থতাহ্থটিতে আসেন, ১৬৯* সালের ২৪শে 
আগষ্ট। এইদিনই কলকতা শহরের এঁতিহাসিক প্রতিষ্ঠার দিন। 



মহিষাদল 
মেদিনীপুর জেলায় “রাজা উপাধিধারী স্থানীয় ভূম্বামীর সংখ্যা অনেক । একদা 

আঞ্চলিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এদের এত বেশি ছিল যে, এব! দেশের শাঁসন- 

কতার নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করে, ছোট ছোট ক্ষুদে বাজার মতন প্রায় 

স্বাধীনভাবে নিজেদের জমিদারীতে রাজত্ব করতেন। পাইক লাঠিয়াল ইত্যাদি 
নিয়ে এই সব রাজা জমিদার নিজেদের সেনাবাহিনীও পোষণ করতেন। 

জমিদারীর মধ্যে প্রজাদের বিক্ষোভ দমন কর] এবং সঙ্কটকাঁলে দেশের প্রধান 

ঘণ্ডমুণ্ডের কর্তীর পাশে দাড়িয়ে সাহাষ্য করাই ছিল এই সব জমিদারদের পোস্ত 

সেনাদলের প্রধান কাঁজ। এছাড়া, নিজেদের সীমাবদ্ধ এলাকায়'রাজকীয় ঠাট 

বজায় রাখার জন্য সেনাদলের প্রয়োজন হত। সামন্তযুগের এতিহাঁসিক 
বৈশিষ্ট্যই ছিল তাই । সারা দেশট। চিল কতকটা ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপের 

মতন রাজ্যে বিভক্ত । একটি খগ্ুরাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগাযোগ করাও 

ছিল কষ্টকর । কেন্দ্রীয় শাঁসনকর্তার শাঁসনদণ্ড এই সব খগ্রাজ্য পযন্ত পৌছত 

ন|। স্থৃতরাং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষে কতকটা মগের মুল্নুকের বাচ্চা-ই- 

সাকোর মতন বাঁপ কর! সম্ভব হত। আন অবশ্য সে যুগ চলে গেছে । এখন 

রাজকাহিনী তাই রূপকথার যতন শোনায় । 

মহিষাদলের সাধারণ মানুষের ইতিহাস, লৌকসমাজের ইতিহাস এবং 
মহিযাদল রাজবংশের ইতিহাস এক নয়। সমগ্র ইতিহাসেব একাংশ মাত্র । 

তবু ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও যখন ইতিহাস, তখন সেই ইতিহাস জান। 

দরকার। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, নাড়াজোল, ময়না, তমলুক, 
বগড়ী, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চলে বড বড় জমিদার-রাজা আছেন। এই 

সব বড় জনশ্দার রাজাদের মধ্যে মহিষাঁদলের রাজার অন্যতম | প্রায় ৩২৩ 

বর্গমাইল জুড়ে মহিষাদল রাজ্যের বিস্তৃতি এবং অধিকাংশ জমিদারীই তমলুক 
মহকুমার অন্তুক্ত। অন্যান আরও ত্নেক রাজবংশের মতন মহিষাদল 

রাজবংশের গোড়ার ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার কারণ, গোড়ার 

ইতিহাস, কোন রাজবংশেরই খুব উল্লেখযোগ্য নয় । ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন 
কাল কেন্দ্র করেই সাধারণত জনশ্বতি পাখাবিস্তার করে। বংশাঙ্ক্রমিক 
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ধারাবাহিক ইতিহাসের ধাদের প্রয়োজন বেশি (যেমন রাজারাজড়াদের ) 

তারা পরে যোগ ব্যক্তিদের দিয়ে বংশচরিত রচন1 করিয়ে নেন। মুশকিল 

হয়, আদিপুরষ কিভাবে রাজ্য পেলেন, তাই নিয়ে। সেখানে হ্ন্দর কল্পনার 

সাহায্যে মনোরম কিংবদন্তী রচনা! করে, ইতিহাসের তথ্যশূন্য স্থান ভরাঁট করা 
হয়। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ বাজবংশের আদি পুরুষদের 

রাঁজ্যলাভের প্রায় একই কাহিনী সবত্র প্রচলিত। অনার্দিলিঙ্গ শিবের উৎপত্তির 

কাহিনীর মতন, রাজবংশের আঁবিভাবের ও উৎপত্তির কাহিনীও সর্বত্র এক- 
রকম প্রায়। ইতিহাসের যুগসদ্ধিক্ষণে, সাধারণত পাঠান-মোগল যুগে, বাংলার 
বাইরে থেকে অনেকে যোদ্ধা ও ব্যবসায়ীর বেশে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন 
এদেশে । তারপর ভাগ্যচক্রে তারাই কেউ কেউ জমিদারী ও রাজ্য খিলাৎ 

পেয়ে বাংলার বড় বড ভূত্বামীরাজা হয়ে বসেছেন। বাংলার রাজনৈতিক 
ইতিহাসে নয় শুধু, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাঁসেও এই সব বহিরাগত 

রাজবংশ একটি বিচিত্র অধ্যায় জুড়ে রয়েছে । অনেকে দেখা যায়, জমিদাঁরীর 

পরিচালনায় এদেশী বাঙালী দেওয়ান, ম্যানেজার ও আমলাবর্গের সাহাধ্য 

নিয়েছেন, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের দেশগত ও কুলগত 

স্বাতন্ত্য অক্ষুপ্ন রাখতে কুঠ্ঠিত হননি । সামাজিক মিলনমিশ্রণের দিক থেকেও 
তারা ব্যবধান রক্ষা করাঁই বান্ছনীয় মনে করেছেন । বিবাহের ব্যাপারে, 

পোষ্পুত্র গ্রহণের ব্যাপারে, সামাজিক লেনদেনের ব্যাপারে, তাঁরা বাঁঙাপী 

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেই নিজেদের আভিজাত্য রক্ষা করেছেন। বাংলার 

মধ্যযুগীয় সমাজের এও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

শোনা যায়, উত্তরপ্রদেশের সাঁমবেদীয় ত্রাক্ষণবংশের জনৈক জনার্দন 

উপাধ্যায় মহিযাঁদল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝাযাৰি 

কোন সময়, পাঠান-মোগল সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণে, তিনি নাকি ব্যাবসাবাণিজ্যের 

জন্য এদেশে এসেছিলেন। বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষও তাই এসেছিলেন 

বলে কথিত আছে । কেউ কেউ বলেন, জনার্দন মোগল সেনাদলের একজন 

কর্মচারীরূপে বাঁংলাঁদেশে এসেছিলেন । যেভাবেই আহ্মন, স্থানীয় ভূম্বামীদের 

উৎখাত করে তিনি মহিষাদল রাজ্যের জমিদারী পেয়েছিলেন, কাহিনীতে এ 

ঘটনারও উল্লেখ আছে। ঠিক বর্ধমান রাজবংশের কাহিনীর মতন। অন্যান্ত 

আরও অনেক রাজবংশের আদি কাহিনীও তাই। স্থানীয় জমিদার ছিলেন 
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তখন জনৈক কল্যাণ রায়চৌধুরী । নেই একই সনাতন কৌশলে জনার্দন 
উপাধ্যায় তার জমিদারাটি গ্রাস করে ফেলেন । কল্যাণ রায় বকেয়া খাজনার 

দায়ে জনার্দনের শরণাপন্ন হয়ে, শেষে তাকে জমিদারী সমর্পণ করতে বাধা হন, 

যেমন আরও অনেকে হয়েছেন। এছাড়া, কথিত কল্যাণ রায় সম্বন্ধে আর 

বিশেষ কিছু জানা যায় না, জানবার উপায়ও নেই। গল্প ও কাহিনী আছে 

শুধু। শোন! যায়, বীরনারায়ণ রাথ ( মতান্তরে বড়িয়! রায় ) ছিলেন রায়বংশের 

আদিপুরুষ। কল্যাণ বায় হলেন তার অধন্তন যষ্ঠ পুক্ষষ। কল্যাণ রাঁয় নাকি 

একটি খাল কেটে কংসাবতী ( কানাই ) নদীর সঙ্গে হল্দীনদীর যোগাঁধোগ করে 

ধিয়েছিলেন, তাই তার নাম হয়েছে রায়খালী। এই বংশের হদয়রাম ও 

উদয়রাম নামে আরও ছু'জন রাজার নাম লোকমুখে শোনা যায়। এই ছুই 

রাজার একজনের নামে একটি “পুকুর”, আর একজনের নামে .একটি “গড, 

আছে--হৃদয়রামের পুকুর, ও “উদয়রাঁমের গড়'। এছাড়া, নিদর্শন বলে 

আর কিছু নেই এবং রাজার রাঙ্গকীব অস্তিত্ব বোঝার মতন প্রমাণও 

নেই। 

মোগল আমলে জনারদন উপাঁধ্যায় মহিযাদলের জমিদারী পান। কি উপায়ে 

পান, ত1 বর্তমানে তিমিরাবৃত। রানবাড়ির অস্্রাগারে ছুটি মুল্যবান নিদর্শন 

আছে। বৈরাম খার নামাঞ্কিত একটি স্থন্দর তরবারি এবং সোনালি 

চিত্রসমন্িত কবি ক্রিদৌসীর শাহ. নামা? গ্রন্থের কপি । মৌগলযুগের চিত্রকলার 
এই মূল্যবান নিদর্শনটি এবং তরবারিখানি, শোন! যায়, জনার্দন উপাধ্যায় 

মোগল বাদ্শাহের কাছ থেকে উপহারম্বরূপ পেয়েছিলেন । রাজবাড়ির মধ্যে 
দ্রষ্টব্য জিনিসপত্রের মধ্যে এই দু*টিই সবচেয়ে উল্লেখযোগা । 

জনার্দনের মৃত্যুর পর তার এক পুত্র ছুোধন বা দুর্জন উপাধ্যায় কয়েক 
বছর রাজত্ব করেন৷ দুর্যোধনের পর রাঁমশরণ উপাধাষ, রাঁজারাম উপাধ্যায়, 

শুকলাল উপাধ্যায়, আনন্দলাল উপাধ্যায় ও তীর সহ্ধর্জিণী রানী জানকী রাজত্ব 
করেন। ১৭৭ খৃষ্টাব্দে, আনন্দলালের মৃত্যুর পর, রানী জানকী রাজ্যভার 

গ্রহণ করেন। তমলুকের একজন বৃদ্ধ চড়ক-গাজনের সন্গ্যাসীর তর্জাগানে 

মহিযাঁদল রাজবংশের এই কাহিনীর উল্লেখ আছে ।১ 

১ গানটি, মেদিনীপুরের ইতিহাস-অদ্থুরাগী শ্ীরাসবিহারী রায় তর অধুনালুগ্ত 'মেিনীবাণী' 
পত্রিকার (ফাল্গন-চৈত্র ১৩৪৬ ) “মহ্যাদল রাজবংশ, প্রবন্ধে উদ্ধ ত করেছেন।, 
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তর্জাগানটির মধ্যে জনার্দন থেকে রানী জানকী দেবী পর্যস্ত নাম উল্লেখ 

করা হয়েছে £ 
€ 

আগ হাটে রাজা কল্যাণ পাছু জনার্দন । 

ছুই রাঁজাতে চলে যায় বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ 

দেশে পড়ে কান্নাকাটি দয়াল রাজার গুণে। 

সন্তাদরে ধান বিকালো নাহি ধরে গুণে ॥-"" 

রাম আইল দেশে রে ভাই পড়ে গেল শাঁড়]। 

খুরে প্রজা রামশরণকে রাজ্যে দেখে খাঁড়া ॥ 

রামের মত প্রজা পালে রাজ। রাজারাম। 

স্থখের হাঁসি প্রজার মুখে ফুটে অবিরাম ॥ 
পঁয়তালিশের ধাক খেয়ে মুখে নাইক বাক্। 
এদ্দিকে শুকলাঁল চলে পেয়ে মের ডাক ॥ 

ছুরাদৃষ্ট প্রজার কষ্ট কেবা আর দেখে । 

আন্দিলাল তো পরবিষয়ের পাছে চোক রাখে ॥ 

মারহাট্ায় কাট্য। কুট্া। লুন্টা পুটা খায়। 
মায়ের মত বাণী জানকী বাচায় সেই দায় ॥ 

ধর্মে মতি রাঁণী জানকী আন্দিলালের জায়া | 

দেউল কীত্তি রাখি শেষে ছাড়িলেক কায়৷ ॥ 

সাহেব শুবা এলে দেশে জাত নাইক থাকে । 
গায়ে এলে ভাতের হাঁড়ি হাড়িপাড়ায় রাখে ॥ 

সত্য গেল কলি এলে। হারামের হল দেশ। 

মহিবাঁদলে গোপাল সত্য পাঁলা হল শেষ ॥ 

তর্জাওয়াল৷ ইতিহামের নিভূলি ভাষণ দেবে, এন আজগুবি ধারণা করা 

অর্থহীন। কবিয়াল বা তর্জাগায়কর। সকলেই প্রায় পেন রাজামহারাজাদের 

পোষ্য ছিলেন এবং কবিগাঁনে ও ভর্জাগানে দেবদেবীর মাহাত্য্ের চেয়েও 

রাজাদের মাহাত্ম্যকীর্তন করতেন বেশি । “রামের মত প্রজা! পালে রাজ। 

রাঁজারাম'--একথ। শ্রীরামচন্দ্রের কালেই সত্য ছিল কিন বলা যায় না 

যখন, তখন মহিযাঁদলে রাজারামের কথা না তোলাই ভাল। জানকী 

দেবী অবশ্ঠ গ্রজাপগ্রিয় রানী ছিলেন। ধর্মকর্ম তার নিষা ছিল ঘথেষ্ট এবং 
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দেবদেউল তিনি প্রতিষ্ঠাও করেছেন অনেক । ধর্মপ্রাণ রানী হলেও, রাজকাধ 
পরিচালনায় তীর মতন দক্ষতা বোধ হয়, রাজবংশের আর কেউ দেখাতে 

পারেননি । যুদ্ধবিদ্যাঁয় পাঁরদরশী বিদেশী সৈন্যদের দিয়ে তিনি নিজের দেশীয় 
লেনাদলকে ভালতাবে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। তার 

স্বামী আনন্দলাল উপাধ্যায়, মনে হয়, বীর হাঙ্গামার সময় একদল পতৃর্গীজ 
গোলন্দাজ সৈনিক নিযুক্ত করেন, রাজ্যরক্ষার জন্ত। জমিদারীর মধ্যে তাদের 

বসবাসের উপযোগী নিষ্চর সম্পত্তি ও গ্রাম দান করেন । এখনও সেই গ্রামে 

তাদের বংশধররা বপবাম করছেন । 

উনবিংশ শতাবীর গোড়াতে, ১৮০৪ সালে, রানী জানকীর মৃত্যুর পর, 
রাজ্যে নানাদিক থেকে বিশঙ্খলা দেখা দেয়। প্রধানত উত্তরাধিকার নিয়েই 

বিশৃঙ্খল! ধৃমায়িত হয়ে ওঠে পোধাপুত্রের দাবি নিয়ে, রাজ্যের অধিকার 

নিয়ে বিবাদ ও মাঁমলা-মোকদ্দমায় বহুদিন চলে যায় রানী জানকীর মৃত্যুর 

পর গুরুপ্রসাদ গর্গ, ভবানীপ্রমাদ ও কালীপ্রসাদ গর্গ কিছুদিন রাজত্ব করেন। 

্লপ্রসাদের মৃত্যুর পরে বানী মন্থর! দেবী তার পুত্র জগন্নাথ গর্গকে রাজ্যের 
ম্যায্য উত্তরাধিকারীরূপে দাড় করান। মতিলাল পাঁড়ে এই দাবির বিরুদ্ধে 

পোষ্কপুত্রের অধিকার ণিয়ে মোকদ্দমা করেন । মামল৷! প্রিভি কাউন্সিল পযন্ত 

চলে এবং অবশেব জগন্নাথ গর্গের মৃত্যুর পর (১৮২২ সালে) তার সহধমিণী 
ইন্দ্রাণী দেবী রাজ্যভাঁর গ্রহণ করেন। পরে তীর পুত্র রামনাথ গর্গ সাবালক 
হয়ে রাজ! হন। রামনাথের সহ্ধঙ্খিণী রানী বিমল! দেবী পতির সঙ্গে সহমরণ 
বরণ করেছিলেন। হাঁওডায় রামকঞ্চপুর ঘাটে এই ঘটন! ঘটেছিল। তখন 

বেটিঙ্ক সহমরণ ও সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ করেছেন । অবৈধ বলে ঘোঁধিত 

হওয়া! সত্বেও যে এদেশে সতীদাহ ও মহুমরণ আরও কিছুদিন ধরে প্রচলিত 
ছিল, তার প্রমাণ এরকম আরও পাওয়! যায় । একটা গ্রশ্ন এই প্রসঙ্গে মনে 
জাগে। বাংলাদেশে সহমরণ ও সতীদাহ প্রথার যে ঢেউ এসেছিল, তা কি 

বাইরে থেকে আমদাশি হয়েছিল, না, এদেশের সামাজিক রীতি হিসাবে 

স্বাভাবিকভাবে তার বিকাশ হয়েছিল, ভাববার কথা । উত্তরভারতের 

সামাজিক প্রথ! ক্রমে বাংলার সমাজে গৃহীত ও অন্তক্কৃত হয়েছিল কিন 

বল। যায় না। 

রামনাথ ও বিমলা দেবীর পর মহিষাদলে আরও অনেকে রাজত্ব করেছেন। 
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তাদের কাহিনীর এমন কিছু বৈচিত্র্য নেই, ঘা! ইতিহাসের উপাদান হিসাবে 

সবিস্তারে বর্ণনার যোগ্য । মহিষাদল রাজবাড়িতে বসে ভবানীতলার গল্প 

শুনছিলাম। রাজা ভবানীপ্রসাদ গর্গ, শোনা যায়, ভবানী দেবীর আরাধনা 
করতেন এবং যেখানে বসে করতেন, সেই স্থানটিকে ভবানীতল৷ বলে। 

ভবানীতলায় আগে নরবলি হত বলে কথিত আছে। রাজার অনেকে 

প্রজাদের দণ্ড দিতেন “ভবানীতলা মে লে যাও” বলে। 'ভবানীতল! মে লে 

যাও কথা বলার অর্থ, নরবলি দেবার জন্য নিয়ে যাও। প্রাণদণ্ড এইভাবে 

দেওয়া হত। মা স্ভবানীর কাছে প্রজার মুণ্ড উৎসর্গ করে দোর্দওপ্রতাপ 

রাজার! প্রজাদের শান্তি দিতেন। ইংরেজ আমলে নাকি সাহেবরাও এই প্রথা 

অনুকরণ করেছেন কিছুদিন । কোম্পানীর আমলের সাহেবরা এদেশী 

লোকদের যখন প্রাণদণ্ড দিতেন, তখন এরকম ভবানীতলায় নিয়ে গিয়ে 

নরবলি দিতেন। মহিষাঁদলের ভবানীতলায় এরকম অনেক প্রজার মুণ্ড আজও 
মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাঁয় শুনেছি। মধ্যযুগের সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 

এতিহাসিক নিদর্শন এই মুণ্ডগুলি। 

মহিষাদল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামুনির নানামত আছে। কেউ 

বলেন, গেঁওখালি মহিষাদল প্রভৃতি অঞ্চল আগে যখন দ্বীপের মতন ছিল, তখন 

তার আকার ছিল কতকটা মহিষের মতন | মহিষ-সদৃশ দ্বীপ বলে নাম হয়েছে 
মহিযাদল। কেউ বলেন, সমুদ্রতীরবতী এই দ্বীপের জঙ্গলে পূর্বে বন্য মহিষের 
বাস ছিল। দলে দলে তারা বনেজঙ্গলে বিচরণ করে বেড়াত। মহিষের সেই 
অতীতের স্বতি মহিষাদল নামের মধ্যে বিরাজ করছে । কেউ বলেন, এ অঞ্চলে 

মাহিম্তজাতির আদি ও প্রধান বসতি বলে, স্থানের নাম হয়েছে মহিষাদল। 

এরকম আরও অনেক বিবরণ উল্লেখ কর! যায়। মাহিম্তজাতির সঙ্গে মহ্যাদল 

নামের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। মেদিনীপুর ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে 

মাহিষ্দের এতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দানের কথা মনে করলে দু*চারটি 

স্থানের নাম তাদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাক! আদৌ অস্বাভাবিক 
বলে মনে হয় না। সমুদ্রতীরবর্তী ধীবরদের দানও মেদিনীপুরের-তথা 

বাংলার সংস্কৃতিতে সামান্ত নয় । নদীমাতৃক বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির 
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আঁদিভিত্তি ধীবররাই প্রধানত গড়ে তুলেছিলেন, একথাও তুলে যাওয়া 
উচিত নয়। 

প্রাচীন তাত্রলিপ্ত রাজ্য বহুদূর পর্যস্ত যে বিস্তৃত ছিল, একথা প্রত্যেক 

এঁতিহাঁসিকই স্বীকার করেন। আসল নগরটি খুব বড় ছিল না হয়ত এবং ঠিক 
তার ভৌগোলিক অবস্থানটি আজ নির্ণয় করাও রীতিমত কঠিন। সাময়িক 
খেয়াল বা! সথের বশবর্তা হয়ে ছৃস্চারটে কোদালের কোপ দিয়ে কিছু প্রত্বতাত্বিক 
নিদর্শন কোন স্থ।ন থেকে পাঁওয়া গেলেই বলা যায় না ষে প্রাচীন তাত্রলিধ্চের 
কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন 

মেদিনীপুরের একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে পাওয়া! গেছে এবং এখনও পুফরিণী 

খননকালে পাওয়! যাঁয়। কিন্তু প্রাচীন তাশ্রলিপ্ত বন্দর ও নগর ঠিক কোথায় 

ছিল, তা অনুমান করতে হলেও তার জন্য আজ অনেক খোঁড়াখুড়ি, অনেক 
শমসাপেক্ষ অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন। তামলিপ্তের অবস্থানের কথা বাদ 

দিয়েও একথা বলা যাঁয় যে, তার সাংস্কৃতিক বিকিরণকেন্দ্র বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত 

ছিল। মহিযাঁদল গেঁওখালি পর্যস্ত তে ছিলই, আরও দক্ষিণে চবিবশ-পরগণার 
আদিগঙ্গার তীর পর্যস্ত ছিল। এই সব অঞ্চল থেকে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 

শিদর্শনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। মাঁটি খু'ড়লে হয়ত আরও অনেক বেশি 
নিদর্শন (বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির ) পাওয়া যেতে পারে। 

তমলুকের দক্ষিণাংশের নাম একসময় মালঝিট! ছিল। প্রাচীন এঁতিহানিক 

দলিলপত্রে মালঝিটার নাম পাওয়া যায়। মনে হয় হলদী নদীর ধার 
থেকে কাথি পর্যন্ত প্রাচীন মালঝিটা পরগণার বিস্তৃতি ছিল। হিজলী নন্দীগ্রাম 

প্রভৃতি অঞ্চল মালঝিটার মধ্যে পড়ে । গড় মালঝিটায় বড়াম চণ্ডী ও রঙ্ষিণী 

দেবী আছেন। রঙ্ষিণী দেবী সম্বন্ধে অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত 

আছে। অপ্রকাশিত প্রাচীনন একটি তালপত্রের পুঁথি থেকে মহিষাদল রাজ- 

বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কাহিনীটি উদ্ধার করা হয়েছে। কাহিনীটি 

এই £ লোকের বিশ্বাস, অপুত্রকরা রষ্ধিণী দেবীর বরে পুত্রলাভ করেন। সেইজন্য 
তার কাছে পুত্রলাভের বাসন! চরিতার্থ করার জন্ত অনেক লোকের সমাগম 

হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শুকলাল উপাধ্যায় মহিষাদলের রাজ! 

ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই অবস্থায় খুব মনোকষ্ে 

তিনি দিন কাটাতেন। একদিন এই সময় তিনি রহ্ছিণী দেবীর ম্বপ্রাদেশ 
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পান যে, তীর বাসন! শীন্রই পূর্ণ হবে। সন্ত্রীক তিনি রঙ্কিণী দেবীর কাছে 

মালঝিটাতে এনে অঙ্ীকাঁর করে যান যে, যদি তার পুত্রসম্তান হয়, 

তাহলে তিনি দেবীর পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেবেন । ঘথাকালে তার ষে পুত্র 
হল, তাঁর নাম আনন্দলাল উপাধ্যায়। রাজ শুকলাল রঙ্ষিণী দেবীর শারদীয়! 

বৃত্তি ৩৯২ টাকা এবং বড়াম চণ্ডী দেবীর বৃত্তি ২২/০ বংশাহগক্রমিক দেবসেবার 
জন্য দান করেন । দেবীর সেবাইতর] এই বৃত্তি বংশানক্রমে ভোগ করছেন। 

বড়াম চণ্ডী ও রঙ্ষিণী রেবীর এই কাহিনীর অবশ্য কোন গুরুত্ব নেই। 

এরকম পুত্রসস্তানের কামনা চরিতার্থের কাহিনী বাংলার বহু দেবদেবীর 
মাহাত্ম্যকথার মধ্যে পাওয়া যাঁয়। রঙ্কিণী দেবীর কোন দৈবশক্তির বিশেষত্বও 

এর মধ্যে প্রকাশ পায় না। বড়াম চণ্ডী যে একেবারে বিশুদ্ধ বনদেবী এবং 

আদিবাসীদের দেবী, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । আদিবাসী-সমাজ 

ও উপরের হিন্দুসমাজ__উভয় প্মাঁজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জাতি-উপজাতির 

মধ্যে ( যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাউরীদের মধ্যে) বড়াম চণ্ডীর পৃজার অত্যধিক 

গ্রচলন আছে দেখা যায়। 

পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে রঙ্কিণী দেবীর বিশেষ একটা গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান আছে বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে পধন্ত প্রাচীন 'সংবাদপত্রের 

বিবরণে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রঞ্ষিণী দেবীর পূজায় নরবলি 

হত। ভয়াবহ তান্ত্রিক দেবী বলে রঙ্ষিণী দেবীর প্রপিদ্ধির কথা আজও 
লোকমুখে শোনা যায়। মেদিনীপুর ও বর্ধমান অঞ্চলে আমরা বিশেষভাবে 
শুনেছি। রঙ্ধিণী দেবীর প্রতাপ উড়িস্তা অঞ্চলেও আছে। মালঝিট1 পরগণায় 

রঙ্বিণী দেবীর পুজার প্রচলন কৌতুহল উদ্রেক করে। প্রশ্ন ওঠে, রঙ্ধিণী 
দেবীর সত্যকার পরিচয় কি? তার কোন ইতিবৃত্ত রচনা করা ষায় 

কিনা? 

মহ্যালের রাঁজার৷ উত্তরগ্রদেশবাসী ৷ তীরা বাঙালী নন। উত্তর- 
প্রদেশের সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক যোগস্থত্র তাদের এখনও 

ছির হয়নি। মনে হয় মাহিস্বরা ও অন্যান্ত স্থানীয় অধিবাসীরা পূর্বে 
মেদিনীপুয়ের এই সব অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতেন। সামস্তযুগের প্রকৃত অধিপতি 
ছিলেন তারাই । তারপর এঁতিহাপিক ঘটনাচক্রে বিদেশী ক্ষত্রিয় যোদ্ধা 
ও ব্যবসায়ীরা যখন ভাগ্যান্বেষণে এসে, ছলে-বলে-কৌশলে এদেশের 
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অন্ততম ভূম্বামী হন, তখন অন্যান্ত ভৃম্বামীদের মতন দানধ্যান খয়রাৎ, 
পণ্ডিত পুরোহিতদের পৌষকতা, দেবদেবীর বৃত্তিদান, দেবালয় নির্মাণ ইত্যাদি 

স্থকর্ম তাদেরও করতে হয়েছে। ভূম্বামিত্বের মর্ধাদারক্ষার জন্য, এসব কাজ 

করেননি, এমন কোন ভূত্বামী কেউ ছিলেন না এদেশে । প্রথমত মর্ধাদারক্ষার 

জন্ত তারা করতেন। দ্বিতীয়ত পুণ্যার্জনৈর লোভেও করতেন। দেবালয় 

নির্মাণ করলে, দেবদেবীর জন্য বৃত্তিদান করলে, ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিত ছু'চারজন পোবণ 

করলে, জীবনের সমস্ত পাপ ও শ্লানির বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে, পুণ্যের 

হেডকোয়ার্টার স্বর্গধামে যাত্রার পথ স্থগম কর! যায়, এরকম ধারণা সেকালে 
সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল, ভূম্বামীদের মধ্যে আরও প্রবলভাবে 
ছিল। মহিযাঁদলের রাজাদের পক্ষে ও ধর্মপ্রাণত। ও ব্দান্ততার পরিচয় দেওয়া 
তাই অস্বাভাবিক নয়। 

মহ্যাঁদল পরগণার রামবাগ গ্রামে রামজীউর মন্দির আছে। ১৭১০ 
শকাবে রানী জানকী যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, শিলালিপি থেকে তা 

জানা যায় ঃ 

শুতমন্ত কাবা ১৭১ সতরস দস। 

ভূমিপানন্দলালস্ত পত্রী শ্রজানকীমুদা 

দদে পীরামচন্দ্রায় মন্দিরঞ্চেদমুত্তমং | 
রামচন্দ্রের পৃজ] উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত, বাংলাদেশে নয় । রামায়ণ বাংলা- 

দেশে জনপ্রিয়, রামায়বের কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট, 
কিন্ত রামলক্ষ্ণ সীতা বা! তাদের প্রধান অন্নচর হন্ছমানজী, কেউই বাংলার 
লোকদেবতারূপে পূজিত নন। রাঁমল্ত্রণ সীতা হন্তমানজীর1 সব বিহার উত্তর- 
প্রদেশের লোকদেবতা! ৷ রামজ্বীউর মন্দিরে এরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
একর সঙ্গে জগন্নাথ বলরাম স্ভদ্রাও আছেন, উড়িস্তার শ্ৃতিরপে, আর 

আছেন শালগ্রাম শিলা রামজীউর পৃজার ও দেবসেবার আয়োজনও বিপুল । 
রামজীউর রথও খুব বিখ্যাত রথ। পুজার ও সেবার কোন ক্রটিবিচ্যুতি হলে 
দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে স্বপ্লে ভয় দেখান। হচ্ছমানজী প্রহার পর্যস্ত করেন। 
প্রহারের একটি কাহিনী এই- দেবসেবার ত্রুটির জন্ত একদিন হ্গমানজী তীর, 
্রাহ্মণ পুজারীকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করেন। প্রহার রাত্রিকালে ঘুমন্ত 
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অবস্থায় কর! হয়। প্রহারের দাগ কেটে বসে যায় পৃজারীর সর্বাঙ্গে। পরদিন 
পূজারী যোড়শোপচারে পূজা! ও ভোগের ব্যবস্থা করে হনুমানজীকে শাস্ত ও 
সন্ত করে রেহাই পান। 

উল্লেখযোগ্য হল, রামজীউর মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে পধশনন্দ ও শিবের 

ছুটি মন্দিরও আছে। উত্তরপ্রদেশ ও উড়িস্তার দেবদেবীর মধ্যে কোনরকমে 

বাংলার দুজন লোকগ্রিয় গ্রামদেবতা নিজেদের আস্তানা! করে নিয়েছেন 

বলে মনে হয়। শিবের মন্দির তেমন বিন্ময়ের বস্ত নয়। পঞ্চানন্দের মন্দির 

নিশ্চয় বিস্ময়কর । পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পঞ্চানন্দের সমান আধিপত্য নেই, 
যেমন শিবের আছে। পঞ্চানন্দের আধিপত্যের একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চল 

আছে পশ্চিমবঙ্গে । হুগলী-হাওড়া, দক্ষিণ ব্ধমান থেকে আরম্ভ করে, 

ভাগীরথীর পূর্বতীরে চব্বিশ-পরগণ৷ জেলার দক্ষিণাংশ পর্ধস্ত সেই আধিপত্য 
বিভ্তৃত। হুগলী-হাঁওড়ায় ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণাঁয় অত্যধিক আধিপত্য । 

মেধিনীপুরের কাথি ও তমলুক মহকুমার দক্ষিণের নদীতীরবর্তা অঞ্চলে 
পঞ্চানন্দের প্রভাব কিছুট| বিস্তৃত হওয়া সম্ভব মনে করে আমরা অনেক 

অনুসন্ধান করেছিলাম। দু'এক স্থানে ছাড়া পঞ্চানন্দের নামেরও কোন 

উল্লেখ শুনিনি কোথাও । রাঁমবাগে রামজীউর প্রাঙ্গণে শিবসহ পঞ্চানন্দকে 

দেখে মনে হয়, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার পঞ্চানন্দ-পৃজার প্রবল তরঙ্গ ওপারেও 

কিছুটা ছিটকে গিয়েছিল। 

রামজীউর মন্দিরের পূর্বে রানী জানকী ১৭০০ শকে গোপালজীউর মন্দির 

প্রতিষ্ঠা করেন। মহাঁপমারোহে গোপালজীউর পৃজ৷ ও সেবা হত, প্রধানত 
রাজপরিবারের পোষকতায়। এ অঞ্চলে বাস্লী দেবী নামে বিখ্যাত দেবীও 

আছেন, বাস্কলীচক নামে একটি স্থানও আছে দেবীর নামে। বাস্থলী দেবী 

সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা এই-_দেবী নিজেকে ব্রাহ্মণকন্তা৷ বলে 

পরিচয় দিয়ে কোন ধীবরগৃহে অবস্থান করেন এবং তাকে পিতা বলে সম্বোধন 

করেন। দেবীর অবস্থানের পর ধীবরের অবস্থাও দিন দিন পরিবর্তন হতে 
থাকে । দেশাধিপতি এই সংবাদ পেয়ে রূপবতী ষোড়শী ব্রাহ্মণকন্তাকে 

রাজপুরীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থ' করেন। দূতরা যখন ধীবরগৃহে উপস্থিত 
হয়ে এই ইচ্ছ! প্রকাশ করেন, তখন দেবী ব্রাহ্ষণকন্তার রূপ ছেড়ে পাথরখণ্ডের 

বূপ ধারণ করেন। রাঁজদূতরা প্রস্থান করলে সমস্ত ঘটনা রাজাকে 
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জানানো হল। এদিকে ধীবরও পাথরখণ্ডটি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করল । অনস্তর 
জনৈক ত্রাহ্ধণ সমুদ্রগর্ভে দেবীর আবির্ভাব স্বপ্পে দেখলেন এবং সেখান থেকে 
তাঁকে উদ্ধার করা হল। দেবীর নাম হল বাস্থলী দেবী। 

চণ্তীদাস-সমস্তা৷ প্রসঙ্গে তে! বটেই, অন্তান্য দিক থেকেও, বাংলার সাংস্কৃতিক 

ইতিহাসে বাস্থলী দেবীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। বীাকুড়ার ছাতন! অঞ্চলে 

বাহুলী-পুজার প্রচলন আছে । দক্ষিণ বীকুড়া থেকে এতদূর দক্ষিণে বান্থলীচক 

ও বান্ুলী দেবীর অস্তিত্ব এই দেবীর এককালীন পৃজা-প্রচলন সম্বন্ধে প্রশ্ন 

জাগায় মনে। উল্লেখযোগ্য হল, ধীবরদের সঙ্গে বাহ্থলী দেবীর সম্পর্ক। 

্রাঙ্মণপৃজারীর দখল কায়েম করার কৌশলট! খুবই সাধারণ কৌশল। সর্বত্র 
এই একই কৌশল নানাভাবে অবলম্বিত। মগ্য-মাংসে পুজিত লৌকিক দেবী 
বাহুলী দেবী ক্রমে ব্রাঙ্ষণের কুক্ষিগত কিভাবে হুলেন, তারই ইতিহাসটুকু 
কিংব্দস্তীর রূপকের মধ্যে আছে। মেদিনীপুরের এই দ্ক্ষিণাধলের আরও 

অনেক দেবদেবীর কাহিনী ধীবরদের নিয়ে রচিত। এই রচনা কেবল 

নিছক কল্পন! নয়, এর মূলে এতিহসিক সত্য ও একটু আছে। সেই সত্যটুকু 

হচ্ছে, বাংলাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির তিত্তিরচনায় সমুদ্র ও নদীতীরবর্তী 
অঞ্চলের ধীবরদের দান অনন্বীকার্ধ । 



মীরপুর 
গেঁওখালি থেকে মাইল ছুই দূরে একটি গ্রাম আছে, নাম মীরপুর । নানাজনে 
নানানামে গ্রামটির পরিচয় দেন। কেউ বলেন, “ফিরিঙ্গী পল্লী” ব। “ফিবিঙ্গী 

পাড়া'। 'গেঁওখালির ফিরিঙ্গী” বলেও পল্লীবাসীরা পরিচিত। শুকলাল- 

পুরের ফিরিঙ্গী, বেক্রকুতুর ফিরিঙ্গীও কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি । মীরপুর 

গ্রাম ঘুরে আমর! মহিষাদল গিয়েছিলাম । মীরপুরের আকর্ষণ ফিরিঙ্সী নয়, 
ফিরিঙ্গীদের এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। ফিরিঙ্গী কথাটা সাধারণ পশল্লীবাসীরা 
কত সহজে ব্যবহার করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত ফিরিঙ্গী কমল বহ্ন। 

ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে ব্যাবসা করতেন বলে তিনিও ফিরিঙ্গী কমল বন্থ হয়ে গেলেন। 

কলকাতা শহরে চিৎপুর রোডে এই ফিরিশ্গী কমল বন্থর গৃহে কত এঁতিহাসিক 

ঘটনাই না ঘটেছে। মীরপুরবাসীর৷ এই অর্থে কিরিঙ্গী নন। কবিয়াল 

আযাপ্টনি ফিরিশ্ীর ভাষায়, 'জাত-ফিরিলী জবরজঙ্গী'ও তারা নন। বাংলার 
অন্যান্য পল্লীবাসীদের মতন বেশ শিষ্ট ও মাজিত এবং মনেপ্রাণে বাঙালী । 

এদিকে থুষ্টধমী এবং পতুগ্সীজ গোলন্দাজদের বাঙাঁলী বংশধর । পশ্চিমবঙ্গ 
এরকম পল্লী আর কোথাও দেখিনি । 

কলকাতার গঞঙ্গার-ঘাট থেকে আমর! স্টামারে যাত্রা করেছিলাম গেঁওখালির 
পথে। যেতে সময় লাগে অনেক, তবে একপথে যাওয়। যায়) তা না হলে, 

ট্রেনে পাশকুড়া, পাশকুড়। থেকে তমলুক বাসে, তমলুক থেকে মহিষার্দল বাসে, 

মহিযাঁদল থেকে নৌকায় গেঁওখালি, সেখান থেকে হেটে মীরপুর গ্রাম। এই 

পথেই আমরা গেঁওখালি মীরপুর ঘুরে, মহিষাদল তমলুক পাশকুড়া দিয়ে 

কলকাতা ফিরে এসেছিলাম । 

মহিষাঁদলের রাজারা পতুগীজ গোলন্দাঙদের নিয়ে এসেছিলেন মীরপুরে 
বর্গার হাঙ্গামার সময়। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাবীতে। তার অনেক আগে 
থেকে বাংলার ভূইঞার। পতুর্গীজদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং এদেশে যোড়শ 
শতাব্দী থেকে পতুগিজর! নিয়মিত আনাগোনা আরম্ভ করেছেন। শ্রপুরের 

সামন্ত কেদার রায়ের অধীনে পতৃণগীজ সেনাপতি কার্ডালৌর যুদ্ধবিগ্রহের 
কাহিনীর কথ! ইতিহাসের ছাত্র! জানেন। সধ্রদশ শতাবীর গোড়ার কথা। 
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ংলার ভূইঞারা পতু গীজদের সেনাপতির দাক্নিত্বপূর্ণ কাজে পধস্ত নিযুক্ত 
করতে ছিধাবোধ করেননি । তার কারণ, পতুগীজদের প্রতি তাদের বিশ্বাস 
যে গভীর ছিল তা নয়, যুন্ধবিগ্রহে, বিশেষ করে নৌযুদ্ধে তাদের দক্ষতার 
কথা তারা জানতেন এবং অনেক সময় সেটা নিজেদের সেনাবাহিনীর শিক্ষার 
জন্, অথবা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত, কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। বাংলার 

এই প্রবল প্রতাপশালী ভূম্বামীদের আশ্রয়ে ও পোঁষকতায় বাকলায় 

( বাখরগঞ্জ ), চাগ্ডিকানে (যশোহর ), শ্রীপুরে (ঢাকা ),ভুলুয়ায় (নোয়াখালী ), 

পতুগীজদের ছোট ছোট বসতি ও উপনিবেশ যোড়শ শতাবীর শেষদিক থেকে 
গড়ে উঠতে থাকে । তখন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামই ছিল পতু গীজদের প্রধান বন্দর । 
যোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম বন্দরে 

পতুগিজরা তাদের বাণিজ্যকুঠি, কাস্টমহাউস ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। 
সপ্তগ্রামের পর হুগলী বন্দর গড়ে ওঠে এবং আকবর বাদশাহের ফর্মান পেয়ে 

পতু'গীজরা সপ্তগ্রাম থেকে ভগলীতে তাদের কুঠি তুলে নিয়ে যায়। সম্রাট 
শাজাহান হুগলী থেকে পতুগীজদের উৎখাত করেন। তার পরেও পতুগীজরা 
বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মতন এদেশে অনেকদিন ছিল। অষ্টাদশ শতাবদীতেও 

বাংলার ছু'চারজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি পতুগিজদের নানাকাজে 
ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। মহিষাদলের রাজার! বগার হাঙ্গামার 
সময় পতুর্গীজ গোলন্বাজদের নিয়ে এসে, নিষ্ধর জমি দিয়ে মীরপুর গ্রামে 
স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থ। করে দিয়েছিলেন । রাজা রাজবঙ্লভ, কলকাতার 

গবনর ড্রেকের ভাষায় ঘিনি- 0176 55065 00180106121) 11) 002 ডা1)016 

1১:০৬:০০" ছিলেন, তিনিও বাখরগণ্জ জেলার শিবপুরে একটি পতুগীজ 

উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। 

বাংলা ভাষায় কয়েকটি শব্দ, ছাড়া, বাংলার সংস্কৃতিতে পতুরগীজদের বিশেষ 
টদ্েখষোগ্য স্থায়ী কোন দান আছে বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষে প্রথম 
মদ্রণযস্ত্ের প্রতিষ্ঠা ( গোয়াতে ) তাদের ঘারাই হয়েছিল, বাংল! ভাষায় রোমান 
হরফে প্রথম মুদ্রিত বই তাদের কীর্তি, এসব কথা ঠিক। কিন্ত তার! না 
করলেও, অন্য কেউ একাজ করত এবং মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও হত ভারতবর্ষে 
ও বাংলাদেশে । কেবল এই টেকনিক্যাল কাজটুকুই সংস্কৃতিক্ষেত্রের স্থায়ী 
বান বলে কোন মতেই গ্রহণীয় হতে পারে না। পতু্ীজদের কথ! আমাদের 



৪৪৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

মনে থাকবে কয়েকটি বাংলা শবের জন্য । যেমন- ছবি, বালতি, পেরেক, 

সাবান, তোয়ালিয়া, আলপিন, জানালা, কেদারা ইত্যাঁদি। এ ছাড়! বাকি 

যা মনে থাকবে, তা হল পতুগীজ বোম্ধেটেদের নিষ্ঠুরতার কথা, দাস-ব্যবসায়ের 
বর্বরতার কথা, লুণ্ঠন ও দস্থ্যবৃত্তির কথা । যোড়শ, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাবী 
পর্যন্ত কোন ইয়োরোপীয়ের সাদা চামড়ার অভিমান বা উন্নত সভ্যতার 

আভিজাত্য বলে কোন বোধ বিশেষ ছিল না। পতুর্গীজদের একেবারেই ছিল 
না। এদেশের সয়াজের সঙ্গে তার। তাই স্বচ্ছন্দে মেলামেশ। করেছে, এদেশের 

নারীদের বিবাহ করে ঘরসংসাঁর করেছে । আজ তাঁদেরই বংশধর বাংলার 

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তারা খৃস্টধম্মী, এই তাদের আজ 

প্রধান পরিচয়। পরতুগীজদের বংশধর বলে কোন স্বতন্ত্র চেতনা তাদের নেই, 
থাকতেও পারে না । তবু একটি ব্যাপার, মীরপুর গ্রামে যাবার পথে এবং 

গ্রামে গিয়েও লক্ষ করেছি । কেমন একটা অজানা ভয় যেন গ্রামবাসীদের 

মনের কোণে কোথায় লুকিয়ে আছে--অহিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক 
বা! সামাজিক আন্দোলন এদেশে কোনদিন হতে পারে কিন। এবং হলে তারা 

কখনো বিপন্ন হবেন কিনা! আমর! ষে গ্রামে গিয়েছিলাম, কোন বিশেষ 

অভিসদ্ধি না নিয়ে, একথা প্রথমে যেন তার বিশ্বাস করতে চাননি । যেকোন 

কারণেই হোক, একটা অসহায়ের মতন মনোভাব তাদের মধ্যে লক্ষ করেছি। 

ভয়ের মূল যদি অহিন্দু-বিদ্বেষের কল্পনা হয়, তাহলে সেট] নিতান্তই ভিত্তিহীন 
বলে তারা আজ অস্তত বর্জন করতে পারেন। তাদের আরও ভয়ের কারণ 

হল, তাবা অনেকেই মনে করেন যে, ইংরেজর। চলে যাবার পর, তাদের 

রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনের কথা, অর্থাৎ চাকরি-বাঁকরি বা জীবিকার্জনের 

পম্থাদির কথা হয়ত জাতীয় সরকাঁর তেমনভাবে চিস্তা করবেন না। এ ধারণা 

অবশ্ত তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে নেই। তবু কোথায় একট] সন্দেহ যেন তাঁদের 

আছে। কিন্তু এও ভূল ধারণা। থুষ্টধর্মীরা কোনদিনই আমাদের দেশে 
যোগ্য সম্মান ও মধীদা থেকে বঞ্চিত হননি। কেন হবেন? ভারতীয় 
সভ্যতার ইতিহাসই হুল বিভিন্ন ধর্মের সহবাস ও সমন্বয়ের ইতিহাস। বাংলা 

দেশেও থুষ্টধর্মীরা কোনদিন কোন বিছেষের সম্মুখীন হয়েছেন বলে মনে হয় 
না। সাময়িকভাবে পরিবার ও সমাজের দিক থেকে কেউ কেউ হয়েছেন । 

কিন্তু সেটা একটা বিশেষ সামাজিক আন্দোলনের তরঙ্গের মুখে। বাঙালীর 
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মনে তা কখনও স্থায়ী খিছেষের দাগ কাটতে পারেনি । রেভারেও কৃষ্মোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুস্দন দত থৃষ্টান হয়েছিলেন। কিন্ত জানি না, 
এমন কোন বাঙালী কেউ আছেন কি ন! ধিনি তাদের থৃষ্টধর্মের কথাটাই মনে 

করেন, বাঙাঁলী ও বাংলার গৌরব বলে মনে করেন না! মীরপুরের পল্ী- 
বাসীদের কোন দ্বিধা ভয় বা সন্দেহের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে 

মনে হয় না। যে ধর্মই তাঁরা আচরণ করুন, বাংলাদেশে তারা বাঙালী বলেই 
গণ্য হবেন এবং সব বাঙালীর মতন সমান মর্ধাদা পাবেন সর্বক্ষেত্রে । 

মেদিনীপুরের অন্যান্ত গ্রামের মতনই মীরপুর সাধারণ গ্রাম। গ্রাম 
দেখলেই মনে হয়, কৃষকদের সাধারণ গ্রাম, কোঁন ধনী জমিদার বা বণিকের 
গ্রাম নয়। সাধারণ মাটির 'দেয়াল, খড় ও টালির চালের ছোট ছোট ঘর। 

মোটামুটি পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন। ছুটি ঘর গ্রামের মধ্যে সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল। শুনলাম, ঘর ছুটি গ্রামের ছটি চার্চ বা গির্জা। ছুটি ঘরই 

সাধারণ ঘর, একাটির টিনের চাল, আর একটির টালির চালা । গ্রামের ছুই 
সম্প্রদায়ের ধুষ্টানদের জন্য ছুটি গির্জা। একটি রোম্যান ক্যাথলিকদের, আর 

একটি গ্রটেন্ট্যাপ্টদের । 

গ্রামের ইতিহান এই-_রাজা! আনন্দলাল উপাধ্যায় অথবা তার পত্বী রানী 

জানকী দেবী পততুণগীজ গোলন্দাজদের এনে এখানে বসতি স্থাপনের জন্য নিঘর 
ভূমি দান করেছিলেন। কোথা থেকে এই পর্তুগীজদের এখানে আনা হয়ে- 
ছিল, সে কথা আজ মীরপুরবাসীর1 কেউ জানেন না। কেউ কেউ বলেন, গোয়া 

থেকে আনা হয়েছিল। তা নাও হতে পারে। গোয়ানীজ সংস্কৃতির কোন 

চিহ্ন নেই কোথাও মীরপুরে। গির্জা! ও থুস্টান ধর্মাচরণের মধ্যেও যা আছে, 

তার সবটাই খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি । এমন কি, চেহারাতেও 

কোন বিদেশী পূর্বপুরুষের কোন ছাপ নেই কোথাও । ছু-একজনের চেহারার 
মধ্যে হঠাৎ এই বায়োলজিকাল প্রমাণটি স্পষ্টভাবে পাওয়া যাঁয়। সাদা ধবধবে 
রঙ, চুল কটা, শরীরের লোম কটা, চোখের তার! নীল-_এরকম ছু'তিনজনকে 
দেখেছি। বাকি সকলেই খাট দেশের লোক, কোন বিদেশীত্বের চিহ্ন নেই 
কোথাঁও। থাকার কথাও নয়। কারণ মীরপুরের খৃষ্টানদের সকলেরই যে 

পতুীজ পূর্বপুরুষ ছিল, এমন কোন কথা নেই। পতুণগীজর! গ্রামবাসীদের 
৯ 
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থুস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল । অনেক পরিবারের মধ্যে কোন পতৃিজ মিশ্রণ 

কোনদিনই সম্ভব হয়নি । তার] বাঙালী থুস্টান। 

মীরপুর গ্রামটি ছটি মৌজায় বিভক্ত, বেতকু ও শুকলালপুর। প্রায় 
৪০।৪৫টি থুস্টান পরিবার এখানে বাস করেন। লোকসংখ্যা ২৫৭ থেকে 

৩০*র মধো। হাওড়া, চব্বিশ পরগণ। প্রভৃতি জেলায় এদের হ্বজন ও 

সমাজের বাস আছে। সামাজিক আদান-প্রদান এর মধ্যেই সীমাবন্ধ। 

এদের আচার-ব্যবহাঁর সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক 
বিষয় লক্ষ কর! যায়। 



মেদিনীপুরের আদিবাসী 
আদিবাসীদের অনেক শাখা-প্রশাখা জাতি-উপজাতি মেদিনীপুর জেলার 

অধিবাসী । তাদের মধ্যে সাওতালরাই প্রধান। সাঁওতালদের পরে নাম করতে 

হুয় লোধা, কোড়া, মহালীদের । ভূমিজদের সংখ্যাও যথেই্ট। মুগ্ডাদের সংখা 
প্রায় পাঁচ হাজার । লোধাদের সংখ্যা এখন প্রায় আট হাজার, আগে আরও 

বেশি ছিল, ক্রমেই কমে আসছে । অধিকাংশই সেই বৈদিক খধিদের বর্ণিত 

“নিষাদ* ও "শবর'দের বংশধর, অথবা! 'দহ্থাদের" বংশধর | কিরাতদের ( ইত্ডো- 

মোঙ্গলয়েড ) কোন বংশধর পশ্চিমবঙ্গে নেই । “নিষাদ” ও দদম্যুদের এইসব 

বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত বংশধররা আজ দারিপ্রোর চাপে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে 

বসেছে। প্রতিবেশী বিভিন্ন হিন্দুজাতির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস 

করে, এরা প্রায় সিকি-হিন্দু বা আধাঁ-হিন্দু হয়ে গেছে আজ । সংস্কৃতি-বিজঞানীর 

কাছে এরা তাই কৌতৃহলের বস্ত। বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার বা সাংস্কৃতিক 

উপাদানের মিলন-মিশ্রণ অনুশীলনে উৎসাহীদের পক্ষে মেদিনীপুর প্রশস্ত ক্ষেত্র। 

ঝাড়গ্রাম ও কেশিয়াড়ী অঞ্চলে একাধিক গ্রামে আমরা ভ্রমণ করেছি । 

ঝাড়গ্রামের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগা 

গ্রামে গেছি। অনেক গ্রামে লোধা, কোড়া, মহালী, সাওতাল, ভূমিজ 
প্রভৃতি জাতির বাস আছে। শুধু লোধা বা কোড়া, মহালীদের বাস আছে, 

এরকম গ্রাম খুব অল্পই দেখা যায়। তন, নারায়ণগড় ও জামবনি থানায় 

কেবল লোধাদেরই গ্রাম এক-আধটি দেখা যাঁয়। কিন্ত সংখ্যায় কম। লোধা, 

কোড়া বা মহালীর! মনে হয় সীওতালদেরই বিচ্ছিন্ন সব শাখা । অন্তত 
চেহারা দেখে তাই মনে চদ্দ। কেবল চেহারা দেখে শুক্র জাতবিচারের 

ধিন চলে খাচ্ছে অবশ্থ | এবিশ্রদ্ধ' নৃবিজ্ঞানীরাঁও এবিষয়ে আজকাল ভিন্নমত 

পোষণ করছেন দেখা ষায়। ভাল খেতে না পেলে এবং যৌনজীবনের কোন- 

রকম নৈতিক বাঁধ সমাজে না থাকলে, জাত-নিগ্োও ছু-একপুরুযের মধ্যে চোখের 

সামনে আর্মানয়েড বনে যেতে পারে। অনেকে বলেন ( বিশুদ্ধ একাডেমিক 
বৃবিজানীদের মধ্যে) যে আধুনিক সভ্যতার মাহাত্মাগুণে ক্রমেই নাকি আমাদের 
“ডি-ক্যালসিনেশন্ হচ্ছে, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে 
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হাড়গোড়ের গড়ন দ্রুত পাণ্টে যাচ্ছে । চওড়া হাড় বা! চওড়া চোয়াল দু'এক 
পুরুষের মধ্যেই যদি শুকিয়ে চাম্সি হয়ে যায়, তাহলে মাপজোকের যন্ত্রপাতি 
নিয়ে জাত বিচার করে জাত বলা কি সহজ মনে করেন? ছিয়াত্বরের বা 

উনপধশশের মন্বস্তরের মতন কয়েকটা মন্বস্তর এলে, অখবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ককাপয়েড ও নিগ্রয়েড সৈন্যদের ছুর্নাতিপরায়ণতার জোয়ার দু-চারটে এলে, 
জাতিবিচারের 'ক্যালিপারী" মানদণ্ড কোথায় ভেসে যায় তার ঠিক নেই। 
এরকম কত মন্বস্তর, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত দুর্নীতির জোয়ার আমাদের এই 
মেদিনীপুরের হতভাগ্য ও অসহায় লোধা, কোড়া, মহালী বা সাওতালদের উপর 
দিয়ে যে বয়ে গেছে তার ঠিক নেই। স্থৃতরাং চেহারার গড়ন বা! আদল 
তাদের কিছুট। বদলানে। খুব স্বাভাবিক । তথাকথিত “উচ্চজাঁতির চেহারাও 

এসব কারণে কম বদলায়নি । ক্যালিপারের মাপজোকে লোঁধা, কোড়া বা 

মহালীরা! যে জাতিভুক্তই হোক না কেন, মনে হয় তার! নিষাদ জাতীয় । 
ভারতের প্রাচীন আদিবাসী নিষাদ ও শবরদের আধুনিক বংশধর তার! । নিকট 
সম্পর্ক মনে হয় তাদের সাওতালদের সঙ্গেই বেশি। 

মহালীদের গোত্রগুলি যেমন, ঠিক সীওতালদের গোত্রের মতন। বাস্ষে, 
সরেন, টুড়ু, হীসদ। ইত্যাদি । বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন খাগ্চান্রব্য নিষিদ্ধ। 
বাঁশের ঝুড়ি বা বাস্বেট তৈরি করে জীবিক] অর্জন করাই হল মহালীদের প্রধান 

পেশা । এছাড়া! দিনমজুরী তো আছেই। মহাঁলীসমাজের মোড়লকে বল! 

হয় মাঝি” | যোগাযোগ রক্ষার জন্য আছে 'যোগমাবি”, পৃজা-পরবের জন্ক 
নায়কে'। জাহের এদের গ্রাম্য দেবতা, ঘরে বোঙ্গা-পূজাও হয়। মুতের 

অস্থি দামোদরে ভাসানোর রীতিও আছে। এসব হল সওতালী সংস্কৃতির 

উপাদান। সাদৃশ্ঠ অস্বীকার কর! যায় না। স্থতরাং সামান্ত বৈশিষ্ট্য থাকলেও 
মহালীর! যে সাঁওতালদেরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা, ভাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ 

নেই। উন্নত পেশা বা জীবিকা যার! গ্রহণ করল ন! ( যেমন চাষবাস ইত্যাদি ) 
এবং কোন কারণে পঞ্চায়েতের বিচারে একঘরে হয়ে গেল, এরকম কোন 

শাখা হয়ত পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে। মহালীদের দেখে 

তাই মনে হয়, মূল স1ওতালী পরিবার থেকে তারা বিচ্ছিন। 
কোড়ারাঁও এইরকম একটি বিচ্ছিন্ন শাখা! বলে মনে হয়। হয়ত মহালীদের 

আরও অনেক আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে । আজও এর। ভালরকম চাববান 
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করতে জানে না। খড়কুটে দিয়ে গোলাকার গৃহ তৈরি করে। এই ধরনের 
গোলাকার গৃহ মানুষের আদিমতম গৃহের নিদর্শনের মধ্যে অন্ততম। মানুষ 

যখন প্রথম ঘর বাঁধতে শেখে তখন থেকে এর উৎপত্তি। আন্দামানের 

আদিবাসীদের মধ্যে এবং হায়দরাবাদের চেনচুরদের মধ্য এই ধরনের 
গোলাঁকাঁর ঘর বিশেষ উল্লেখযোগা । কোন্ আদিযুগে এই গোলাকার 

গৃহের গড়নটি এদেশে প্রচলিত হয়েছিল তা আজ আর সঠিক বলবার উপায় 
নেই। কোড়ার৷ অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গেলেও আজও যে তাদের 
অনেকে এই ধরনের ঘর তৈরী করে, এইটাই উল্লেখষোগ্য । কোড়ারা ষে 

কুদ্রা পূজা! করে তাও সাঁওতালদের অন্ততম দেবতা । সাংস্কৃতিক সাদৃষ্ট 

সাওতালদের সঙ্গে এখনও যথেষ্ট আছে। “কোঁড়া' কথার অর্থ হল--যারা 

মাটি কাটে । মহালীদের মতন, এও মনে হয় এক অঙ্ুম্নত পেশাগত বিচ্ছিন্ন 
উপজাতি। মূল সাঁওতালী সমাজ থেকে ক্রমে পৃথক হয়ে গিয়েছে। 

লোধাদের ইংরেজরা] 'জন্ম-দাগী' বা 'ম্বভাবছুবুতি' ( 01171108] 0166 ) 

বলে চিহ্নিত করে গেছেন এবং অ।জও তারা সেইভাবে চিষ্িত হয়ে রয়েছে। 

দুবৃত্তের রাঁজচিহ্ন ললাটে একে অভিশখড ও উপেক্ষিত জীবন যাপন করে 

আজ তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে । সভ্যপমাজের এই বিচারে পাগলেরও 

হাসি পাবে। যত নগণ্যই হোক, মানবসমাজের যে কোন একটা অংশকে 

যখন বর্তমান যুগের তথাকথিত “সভ্যসমাজ' স্বভাবদুর্ত্ত বলে চিহ্িত করেন 

তখন যে কারও মনে প্রশ্ন জাগে, দুবৃত্তের সংখ্যা 'পভ্যসমাজে' কি কম? 

মাথা গুণলে অনুন্নত সমাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে। তাহলে অসহায় 

একট] উপজাতিকে এইভাবে চিহ্িত করার কারণ কি? কারণ রাজনৈতিক, 

এবং এক সময় ইংরেজদের সেই কারণ যথেষ্ট ছিল। জঙ্গলমহুলের ইতিবৃত 

(ইংরেজ আমলের ) ধারা জানেন, কারা নিশ্চয় ভূলে যাননি যে এই 
লন্গলমহলেই ইংরেজদের উপত্রবে ও অত্যাচারের তাগুবে এক সময় বিদ্রোহের 

আগুন জলে উঠেছিল। সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম যারা এদেশে 

বিজ্রোহ করেছিল তার! এই জঙ্গলমহলের নানা জাতি-উপজাতি । বংশাহ্গক্রমিক 

অধিকার থেকে জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের ইংরেজরা যখন উৎখাত করেন, 

তাদের জখি-জম়! জীবিকা-পেশ! সব কেড়ে মেন, তখন মারা জঙ্গলমহলে 

আগুন জলে ওঠে। সেই বিদ্রোহ দাবাতে জঙ্গলের অসহায় ধনর্বাপধারীদের 
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লক্ষ করে সেদিন “বীরপুরুষ' ইংরেজদের অনেক কামান দাগতে হয়েছিল, 
অনেকদিন ধরে। পুরুষাহ্ক্রমিক পেশা ও জীবিকা থেকে উৎখাত ধারা 

হল নির্মমভাবে, তারা কি করবে? কোথায় যাবে? কোন ভদ্র বৃত্তি গ্রহণ 

করে জীবনধারণের সুযোগ তাদের কোন ভদ্র শাসকই দেননি । অতএব 
দুবৃত্ত ও ডাকাত হওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর ছিল না। এই দুবৃত্ত ও 

ডাকাত শুধু লোধারাই হয়নি। আরও অনেক জাতি-উপজাতির লোক 
হয়েছিল। হুগলী, মেদিশীগুর ও নদীয়! এক সময় ডাকাতের দলে' ছেয়ে 
গিয়েছিল। সেইসব ডাকাতের দলের কথা, বা বাংলার ডাকাতের সর্দারদের 

কথা রবিনহডের মতন কেউ লিখে যাননি । শুধু “ডাকাত” বললেই তাদের 
সম্বন্ধে সব কথা বল! হয় না, সমাজবিচ্ছিন্ন বিদ্রোহী ( 079:00660 1615 ) 

তারা। লোধাদেরও তাই বলতে হয়, ঘদি একাস্ত “দুরু” আখ্যাতেই 
বিশেষিত করতে হয় তাদের। 

লোধাদের মধ্যে ছুবৃত্ত থাকতে পারে, সব জাতির মধ্যেই আছে। তাই 

বলে "স্বভাবছুবৃত্ত' কোন জাতিই নয়, লোধারাও নয়। দুরৃৃতিপ্রবণ সমাজের 
বিকৃত মনোবিজ্ঞানের বিচার কখনই বৈজ্ঞানিক নয়। লোধারা নিজেদের 

বিখ্যাত আদিমজাতি শবরদের বংশধর বলে মনে করে এবং তার জন্য গর্ববোধ 

করে। যখনই কোন লোধার সঙ্গে কথা বলেছি তখনই তাদের গধিত হয়ে 

বলতে শুনেছি--“আমরা শবর । এসব জঙ্গল আমাদের ছিল, কেড়ে নিয়েছে 

আমাদের কাছ থেকে ।, সত্যই তো তাই! জঙ্গলে নিশ্চয় ভদ্রলোৌকরা 
বাস করতেন না। নিষাদ শবররাই বাস করত। বনে-জঙ্গলে শিকার করা, 
ফল-মূল সংগ্রহ করাই ছিল তাদের পেশা । লোধাদেরও সেই পেশ! ছিল, 
তাই তাদ্দের “লোধা” বা শিকারী ( সংস্কৃত 'লুব্ধক” কথ! থেকে “লোধা, বা 

শিকারী ) বল! হয়। বনের ফল-মূল-মধু সংগ্রহ করা, শিকার করা, মাছ 
ধরা, আজও এদের প্রধান কাজ। বহড়া হুরীতকী ইন্ত্রবব প্রভৃতি জঙ্গল 
থেকে সংগ্রহ করে বিক্রী করত এরা । এসব থেকে ওষুধ হয়, চিকিৎসা কর 

যায়। লোধারা তাই কবিরাজীও করত নিজেদের মধ্যে। করাই স্বাভাবিক । 
সাওতভালদের বিরাট একটি আমর্বেদশাস্ত্র রেভারেগ্ড বডিং ( 76৮, 8০04417£ : 

58175] 11০0101796 ) দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে সঙ্কলন করে গেছেন। 

লোধারাও এই রকম গাছপালার শিকড় দিয়ে অনেক দ্বাওয়াই তৈরি করতে 
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পারে। সাপের চামড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি বিক্রী করাও এদের ব্যাবসা। সাপ 

ধরতে লোধারা ওস্তাদ। লোধাদের মধ্যে প্রচলিত উপাধিগুলিও বিশেষ 
লক্ষণীয়। যেমন- নায়েক, মল্লিক, দ্িগর, সর্দার, ভোক্তা, কোটাল, দগ্ডপাঠ, 
ভূঞা ইত্যার্দি। এসব উপাধি সামাজিক বৃত্তি ও পদমর্ধাদাগত। স্থানীয় 

সামস্তদের দেওয়া উপাধি। যারা নায়েক ছিল, যারা দিগর ছিল, যার] সর্দার 

ছিল, যার! দণগ্ডপাঠ ছিল, তারা দুবৃত্ত হল কি করে, বিশেষ করে “ম্বভাবদুবৃণত্ত” ? 

স্বভীবদুরৃত্ত ধারা তারা কোন সমাজ-ব্যবস্থাতেই এই ধরনের দায়িত্বপূর্ণ পদ 

পেতে পারে না। লোধারা যে জাতিগতভাবে দুবৃত্ত ছিল না৷ কোনদিন তা 

তাদের এই সব উপাধির ভিতর থেকেই আজও বোঝ! যায়। 
লোধাদের গোত্র আছে, সমাজ আছে, সামাজিক আচার-অন্ষ্ঠান 

ক্রিয়াকর্মও আছে। সমাজের মোড়লকে বলা হয় 'মুখিয়া'। “মুখ্য” কথা 

থেকে মুখিয়া হয়েছে। এদের নিজেদের কথা নয়, ধার করা কথা। থে 
সংবাদবাহক বা ডাকাডাকির কাজ করে, তাকে বলে 'ডাকুয়া,। “দেহেরী” ও 

তার সহকারী 'টলিয়া” আছে পৃজার্চনার জন্য । “গুণণী' বা “গুণিনঠ আছে 
ঝাড়ফুক করার জন্য । শবরের বংশধর বলে পরিচয় দেয় যারা, তাদের মধ্যে 

শবরীবিষ্ভার (510170196) প্রচলন তো থাকবেই । লোধার্দের গোত্র আছে, 

টোটেমও আছে। সগোত্রে বিবাহ হয় না। বাঘ, শালমাছ, ফড়িং ইত্যাদি 

টোটেমের মধ্য উল্লেখযোগ্য | 

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, সিংভূম, মানভুম ও বীকুড়া জেলার অনেকটা 

অংশ নিয়ে মনে হয় যেন স্বতন্ত্র একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে । 

গ্রাগার্য সংস্কৃতির উপাদানে সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণে 

এক বিচিঞ্জ সাংস্কাতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলে । যে কোন 
অনুসন্ধানী এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের নিদর্শন দেখলে চমত্কৃত হবেন। এই 
বিশিষ্ট সংস্কৃতি-কেন্ত্রের ( 0910916-2016) বিস্তৃতিও কম নয়। সিংভূমের 

সীমান্ত থেকে বীকুড়া জেলার বিষুপুর মহকুমার প্রান্ত ছাড়িয়ে হুগলী 
জেলার আরামবাগ মহক্ম! পধন্ত এই কেন্দ্রের সীমানা টান যায়। আদিবাসী- 

প্রধান এই অঞ্চলে প্রায় সরবত পুক্জা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রতৃতির যে বিচিত্র 
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সাদৃশ্য দেখা যায়, তা৷ পশ্চিমবঙ্গের অন্তত্র ছুর্ঘভ। এখানকার লোকসংস্কৃতির 
সমন্ত বৈচিত্রের মধ্যে তার এঁক্যটাই ফুটে ওঠে বেশি । 

সাঁওতাল, লোধা, মহাঁলী, কোড়া, ভূমিজ, বাউড়ী, বাগণী প্রধানত এই সব 

জাতির পুজা-পার্বণ, আচার-অহুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে অদ্ভুত লাদৃশ্ত দেখা যায়। 
সামান্ত পার্থক্য কোথাও কোথাও লক্ষিত হলেও, সেই পার্থক্যটা খুব বড় নয়, 
সাদৃশ্যটাই বড় কথা । বোঝ! যায় ঘষে, পার্থক্যটা পরবর্তা অজিত বিশেষত্ব, 
অন্তের কাছ থেকে গ্রহণ করা। সেই ভৈরব ও ভৈরবীর পূজা, বড়ম্ পুজ 
চণ্ী পূজা, কুদ্রা পঁজা, শীতল! ও মনসার পুজা, বিচিত্র সব নামে বনদেবীর পূজা 
এবং পুজ| উপলক্ষ্যে একই রকমের সব আচার-অনুষ্ঠান। যেমন, দেবস্থানে 
সেই সব পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার সমাবেশ, নানাকারের, নানাগড়নের। 

বিষুপুরের পাচমুড়োর ফাপা হাঁতি-ঘোঁড়ার প্রচলন অনেকটা এলাঁক! জুড়ে, 

হুগলীর আরামবাগ ও মেদিনীপুরের ঘাটাল পর্যস্ত। গড়ব্তো৷ অঞ্চলে তো 

বিষুপুরের গ্রভাব খুব বেশি । ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে মাটির হাতি-ঘোড়ার আর 
এক ধরনের গড়ন ও রূপ দেখলাম । ঠিক পাঁচমুড়োর মতন নয়। কতকটা 
নিরেট হাতি-ঘোড়ার মতন দেখতে । আয়তন বিপুল হলেও গড়ন বেশ 
বলিষ্ঠ ও খজু। নরমভাব একেবারে নেই, “ন্টিফ” বা কাঠিম্তভাব বেশি । 
সারা ঝাঁড়গ্রাম অঞ্চলে প্রধানত এই ধরনের হাতি-ঘোড়ারই প্রচলন বেশি। 

উৎসবের টানে ও প্রভাবে পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়ার বা মনসার বারির যেমন 

বাণিজ্যিক প্রসার সম্ভব হয়েছে, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে তেমন হয়নি। স্থানীয় 

কুস্তকাররা স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা! অনুযায়ী হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি তৈরি 
করে এবং এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে তাই গড়নের তারতম্যও হয়। এই 

হাঁতি-ঘোড়াই হল এ-অঞ্চলের দেবস্থানের সবচেয়ে বড় নিদর্শন । দুপাশের 

গভীর শালবনের ভিতর দিয়ে ষেতে যেতে হঠাৎ দেখ! যায় কোন গাছতলায় 
এই হাতি-ঘোঁড়ার সমাবেশ । বোবা যান দেবস্থান, বলে দিতে হয় ন|। 

জিজ্ঞাসা করলে জান! যায়, হয় বড়ম্ ন! হয় কুদ্রা, না হয় ভৈরব ভৈরবী, 

না হয় খেদারাণী কি রক্ষিনী দেবী, অথবা! চণ্ডী । দেবদেবী যেই হন না কেন, 
মাটির হাতি-ঘোড়াই তার প্রধান পরিচয়। 

কোথা থেকে এই হাতি-ঘোড়ার এরকম বিচিত্র আমদানি হল এবং 
কি কারণে হল তার কোন উত্তর এখন আর জিজ্ঞাসা করলে পাওয়া 
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যায় না। শুধু শোনা যায়, মানত করলে দিতে হয়। কিন্ত মানত তো 

আরও অনেক জনি কর! যায়! তবে এই মাটির হাতি-ঘোড়া কেন? 

কৌতৃহল জাগে আরও বেশি যখন দেখা যায় এই হাতি-ঘোড়ার মধ্যে 
হাতি ধীরে ধীরে দু'একটি বিশেষ দেবস্থানে অত্তর্ধান করে গেল এবং 

কেবল ঘোড়া রইল নিঃসঙ্গ । যেমন পীর ও ধর্মঠাকুরের কাছে। পশ্চিম- 

বঙের প্রত্যেক পীরস্থানে মাটির ঘোড় ত্য,পাঁকার হয়ে জমে আছে দেখা 
যায়, কিন্ত হাতি নেই। ধর্মঠাকুরের কাছেও তাই দেখা যায়। বীরভূম, 

বাকুড়া, মেদিনীপুরের ঘাটাঁল অঞ্চল, হুগলী, হাওড়! প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্যেক 

ধর্মঠাকুরের স্থানে দেখা যায়, মাটির ঘোড়া স্তপীরুত হয়ে জমে আছে। কিন্তু 
হাতি নেই কোথাও। তা! ছাড়া, পীরস্থানে ও ধর্মস্থানে ঘোড়ার আকারের 
সামান্ত ইতরবিশেষ থাকলেও, সাধারণত ছোট ছোট ঘোড়াই বেশি দেখা 

ষায়। তাই বা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জান! প্রয়োজন, অন্তত উত্তর 

অনুসন্ধান কর! উচিত। হাতি ঘোড়া থেকে ক্রমে ছুটি দেবস্থানে ঘোড়ার 

প্রাধান্ত কেন বাড়ল, প্রশ্ন জাগতে পারে মনে। একটা উত্তর এই প্রসঙ্গে 

মনে আসে, ঘা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। পীরস্থান ও ধর্মস্থান 

অনেক পরে গড়ে উঠেছে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গের এই সীমাস্ত জুড়ে 

যখন বিস্তৃত অরণ্য পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল, তখন সেই 

অরণ্যের বামিন্দার নানারকমের বনদেবতার পুক্জার্চটম! করত। বাঘ, হাতি, 
ভাল্নুক প্রভৃতি বন্য জন্ত্দের বমদেবতার অন্চর ব| বাহন মনে করত তারা । 

এখনও লোধাদের গ্রামদেবতা৷ বড়াম্ (ব| গরাম্) বাঘ বা হাতির পিঠে চড়ে 

সর্বত্র ঘুরে বেড়ান বলে তার! কল্পনা করে। বড়াম্ প্রীত না হলে, বা ক্ষেপে 
গেলে গ্রামে বাঘের দৌরাত্ম্য বাঁড়ে, এও তাদের বিশ্বাদ। তাই বড়াম্কে তারা 

পৃজার্চনা করে। মৃগী পায়রা! বলিদান দিয়ে সন্তষ্ট করতে হয়। তেমনি কুত্তা 

5 চণ্ডীকেও করতে হয়। লোধাদের মধ্যে চণ্তীপৃজার যথেষ্ট প্রচলন আছে। 

সাধারণত দেখা যায়, চণ্ডীদেবী ঝোপে-ঝাড়ে বনে-জঙগলেই থাকেন। স্থানীয় 

প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্তে চণ্ডীর মন্দির ও তৈরি হয়েছে কয়েক স্থানে, কিন্ত চণ্ডী 
এখনও প্রধানত বনদেবী। লোধাগ্রামে যে দেবস্থান ( মাড়ো! বা থান ) দেখা 

যায়, তা প্রধানত শীতলাদেবীর। শীতলার প্রাধান্য কীথি, নন্দীগ্রাম, তমলুক, 

ঘাটাল অঞ্চলে বেশি, অত্যধিক বললেও ভূল হয় না। শীতলার উৎসবই এ সব 
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অঞ্চলের প্রধান গ্রায্া উৎসব। পরিপার্থের এই প্রচণ্ড শীতলার প্রতিপত্তি 

হয়ত লোধাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। না করাই অন্বাভাবিক। 

কিন্তু চণ্ডী, বড়াম্ বা গরাম্, ভৈরব-ভৈরবী, এই সবই হুল লোধাদের 
আসল দেবতা, তাই কিছুটা বন্ত পরিবেশের এখনও প্রয়োজন হয় তাদের 

স্থাননির্বাচনে। শালগাছ, তালগাছ বা ঝোপবাড়ের তলায় চণ্তীদেবী বিরাজ 

করেন। কোন মৃত্তি নেই তার। এ বড় বড় মাটির হাতি-ঘোড়া তাঁর স্থান 
নির্দেশ করে। বেশ বোঝ! যায়, বনের হাতি বাঘ ভান্নুক প্রভৃতি জন্ত- 

জানোয়ার, যার! একদিন অরণ্যবাসীদের জীবনে ত্রাসের সধণার করত, তারাই 
বনদেব্তার পূজার স্থানে দেবতার সঙ্গে একত্রে পুজিত হুত। ঝাড়গ্রাম ও 
জঙ্গলমহলের জঙ্গলে এই সব বন্য জন্তর উপদ্রব এক সময় কম ছিল না। বন্য 

হাতি এখনও মযুরভঞ্জের জঙ্গল থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যস্ত আসে, একশ বছর আগে 

বীরভূমের গ্রাম পর্যস্ত নেমে আনত দল বেধে । দ্বেবস্থানে হাতি থাকা এবং 
বন্ত হাতির পুজো একদা প্রচলিত থাকা তাই অসম্ভব নয়। বাঘ ভাল্লুক তৈরি 
কর! আরও কঠিন বলে হয়ত ক্রমে মুংশিল্লীরা ছেড়ে দিয়েছেন । যা! সহজে 

তৈরি করা যায়, তাই চালু রয়েছে । ঘোড়ার আমদানি হয়ত পরে হয়েছে, 
মনে হয় মুসলমান আমলে । যদিও মধ্যভারতের কোন কোন আদিবাসীর। 

আজও ঘোড়াপৃজা করে। তাহলেও বন্ত ঘোড়া এ অঞ্চলের জীব নয়। তাই 
মনে হুয়, ঘোড়া পরবর্তাকালের আমদানি । মুসলমান আমল থেকেই হয়ত 
হাতির পাশে ঘোড়া এসে দাড়িয়েছে এবং বাঘের চেয়ে ঘোড়া তৈরি ( পটুয়। 

পদ্ধাততে ) সহজ বলে ক্রমে ঘোঁড়াই হাতির সঙ্গী হয়েছে। অন্তত এরকম 
একটা কিছু অন্থুমান করতে খুব বেশি আপত্তি থাকার কারণ নেই। পীর- 

স্থানে ও ধর্মঠাকুরের স্থানে, এতিহীনিককালের দিক থেকে মনে হয় প্রায় একই 
সময়ে, ঘোড়ার প্রচলন হয়েছে । আদিবাসীদের আরণ্যক পরিবেশ ও প্রাধান্ত- 

কেন্দ্র থেকে দ্বেবস্থান যত দূর সরে গেছে, অন্তান্ত জাতির লোকের মধ্যে গৃহীত 
হয়েছে, তত আরণ্যক অনুষ্ঠানের অন্যতম নিদর্শন মাটির হাতির পুতুলও বজিত 
হয়েছে দেখা যায়। পীরস্থান ও ধর্মঠাকুরের স্থান বা পরিবেশ ঠিক বন্ত 
পরিবেশ নয়। প্রধানত বনবাসীদের দেবস্থান বা! পৃজ্য দেবতা নয়। তাই 
হাতির মৃতি কোথাও দেখা যায় না। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে হাতির 
উত্তরাধিকারী যেমন ঘোড়া, তেমনি এ-অঞলের দ্েবস্থানের ইতিহাসেও তাই। 
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ধর্মঠাকুরের পাশাপাশি যেখানে বড়াম্, চণ্ডী, ভৈরব ইত্যাদি একই গ্রামে 

বিরাজ করেন, সেখানেও দেখেছি বড়াম-চণ্ডী-ভৈরবের স্থানে ঘোড়ার সঙ্গে 

সব বড় বড় হাতি রয়েছে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের স্থানে তূলেও একটি হাতি দেয়নি 

কেউ। কদাচিৎ ছোট হাতি ছু চারটে দেখেছি কোথাও ধর্মস্বানে এসে 
পড়েছে, কিন্তু সেট! ব্যতিক্রম । প্রচলন বা. প্রথা হল ঘোড়া৷ দেওয়া । যেমন 
গীরম্থানে, তেমনি ধর্মঠাকুরের স্থানে । দক্ষিণ-পশ্চিমে দসিংভম ঝাঁড়গ্রামের 
প্রান্ত থেকে ক্রমে উত্তরে বাঁকুড়া-বিষুপুর, বর্ধমানের আসানসোল মহকুম! ও 

বীরভূমের দিকে এবং পুবে সদর মেদিনীপুর, ঘাটাল, জাহানাবাদ বা আরামবাগ, 
বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলে অগ্রসর হলে দেখ! যায় দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে ধর্মঠাকুর 

ক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং উত্তর ও পূর্বদিকে ক্রমে ধর্মনিরঞ্জনের প্রতিপত্তি 

বেড়েছে । একদিকে বড়াম্ চত্তী কুদ্রা বনদেবতা৷ ইত্যাদির উৎসব, আর 
একদিকে ধর্মচাকুরের উৎসব, এই ছুয়ের সঙ্গম হয়েছে চারটি জেলার সঙ্গম- 

স্থলে। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা, বীকুড়ার বিষুণপুর মহকুমা, দক্ষিণ 

বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ মহকুমা হল এই সঙ্গমস্থল। বাংলার সংস্কৃতির 
ইতিহাসে এই সঙ্গমস্থলের গুরুত্ব যে কত বেশি তা বল! যায় না। 

মেদিনীপুরের আদিবাঁসীদের মধ্যে সীওতাঁলদের বিভিন্ন পরবের নৃত্যগীত 
উৎসবের বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য । এখানে তার বিস্তাবিত বর্ণন! 

দেওয়া সম্ভব নয়। সীওতালী উৎসবের ধাঁরাই লো, কোড়া, মহালী প্রভৃতি- 
দের মধ্যে কমবেশি প্রচলিত । এত ছুঃখকষ্ট্ের মধ্যে এদের উৎসবের প্রাণপ্রাচূর্য 

ও বৈচিত্র্য দেখে মনে হয়, এযন এক মময় ছিল যখন এদের জীবন-সংগ্রাম 

এরকম কঠিন হয়নি এবং সমাজের রগমঞ্চে শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন স্থচতুর শোষকরা 
এসে এদের জীবন এমন ছুবিষহ করে তোলেনি। তখন তারা খেয়ে-দেয়ে 

নিশ্চিন্তে হখে-ম্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত। উৎসবের বৈচিত্র্য তখনকার সরি । 

সাওত'লী উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব হলে কতরকমের নাচ আর গান 

হয় যে, তাদের সবিস্তার বর্ণনা অসস্ভব। সারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চল উৎসবের 

নাচ-গানে মুখর হয়ে ওঠে । কেঁদরী ( একতারা ), বাশের বাশি, শি] ( মহিষ 
ও শশ্বরের শিঙের তৈয়ারী ), ভাউটিয়। (হরিণের শিঙের ), টামাক (লোহার 

খোল, কড়! চামড়ার ছাওয়া ), তুমদা] (মাটির খোল, ছাগলের চামড়ায় ছাওয়া) 

ইত্যাদি বাজিয়ে, লাগড়ে গুলুয়ারী, পাঁকদন, লাউড়িয়! ইত্যাদি নৃত্য করে তানা 



3৬, পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি 

উৎসব জমিয়ে তোলে । কয়েকটি নাচ ছাড়া, প্রায় সব নাচেই ছেলেমেয়েরা 
একসঙ্গে নাচে । সারাদিন সারারাত ধরে নাচ-গান চলতে থাকে। লোধার! 

উতৎসব-পার্বণের সময় চাঁঙল বা! চেঙ্গাইল বাজায়। চাঙল হল একরকমের বিশাল 

খপ্ননী বিশেষ। চাঙল বাজিয়ে নাচতে নাচতে উন্মত্ত অবস্থায় ভূতপ্রেতের ভর 

হয় নাঁচিয়ের উপর । মাথা ছুলিয়ে চাঁডল বাজাতে বাজাতে অজ্ঞান হয়ে ঘায় 

এবং গ্রাম ও ব্যক্তি সম্বদ্ধে নানারকম ভবিত্যঘাণী করতে থাকে । যে করে তাকে 

ব্যাকড়া” বলে। বারয়েসে গানের মতন ধুয়। তুলে গান কর! হয়। মহাঁলীদের 
অনেক পরবের মধ্যে বাছা পরব উল্লেখষোঁগ্য । সাঁওতালদের সঙ্গে পরবের নাচ- 

গানের সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। মোটামুটি বল! যায়, মেদিনীপুরের আদিবাসীদের 
মধ্যে যত রকমের উৎসব-পার্বণ দেখা যায়, তার মধ্যে কিছু কিছু হ্বাতন্য 
থাকলেও, প্রধানত সবই প্রায় মীওতালী উৎসবের ছাচে ঢাল! । সাদৃশ্ঠটা এত 
বেশি নজরে পড়ে যে, শ্বীতন্ত্রাট! তার সামনে নগণ্য রূপ ধারণ করে। বাংলার 

লোক-সংস্কৃতির বড় বুনিয়াদী তৈরি হয়েছে এই সব উৎসব-পার্বণ দিয়ে এবং 
তার মধ্যে সাওতালী উতসবই প্রধান । 



গুপ্তিপাড়া 
হুগলী জেলার গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী স্থানগুলির মধ্যে গুপ্রিপাড়া, সোমড়া, 

শ্রীপুর, বলাগড়, জীরাট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম । প্রসিদ্ধির অন্যতম 

কারণ হল, রাটীয় ব্রাঙ্ষণ ও বৈগ্প্রধান এই সব গ্রাম একসময় মধ্যযুগের 

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পরবর্তী- 
কালে বুটিশযুগেও দেখা যায়, এই সব গ্রামের ব্রাহ্মণ বৈগ্যাদি বংশের সন্তানরা 
অনেকে সেই ধার! অব্যাহত রেখে অগ্রসর হয়েছেন। তারপরু তাদের সমৃদ্ধির 

ইতিহাস অতীতের বোমার্টিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে এবং অনেকের 
বংশধারা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে । কিন্তু তা হলেও, বাংলার ইতিহাসের একট! 
বিরাট পর্বের উ্থান-পতনের ধার! গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ এই গ্রাম গুলিতে দেখা 
ষায়। সেই ধারার সঙ্গে গঙ্গার ভাঙাগড়ার সম্পর্ক এত প্রত্যক্ষ যে প্রাচীনতার 

ধারাবাহিক নিদর্শন খুব বেশি এই সব অঞ্চলে দেখ! ধায় না। প্রাচীনতাও খুব 

বেশি নয় । মনে হয়, গঞ্জার প্রাচীন খাতের উপরেই এই লব জনপদ গড়ে উঠেছে, 

জঙ্গল হটসিল করে। ক্রমে পশ্চিম থেকে পূর্বে গঞ্জার প্রবাহ পরিবর্তনের ফলেই 
তা সম্ভব হয়েছে । খুব বেশি হলে, পাচ-ছ শ বছর আগেকার কথা । 

গুপ্তিপাড়ার উত্তরেই অদ্বিকা-কালনা। ভাগীরথীর প্রবাহ কালনার 

পরেই হঠাৎ দেখ! যায় পুবদিকে অনেকটা! বাক ঘুরে, উপদ্বীপের মতন 
গুপ্তিপাড়াকে বেড় দিয়ে, পশ্চিমে বেকে সোমড়ার কোল দিয়ে, আবার পুবে, 

বলাগড় ও জীরাটের কোল থেকে দুরে সরে গেছে। গুধ্বিপাড়া থেকে 
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হগলী-গুপ্তিপাড়া উজ 

খামারগাছির যধ্যে ভাগীরথীর এই দোছুল্যমীন গতিধারা গত কয়েকশত 
বছরের অনেক ভাঙাগড়ার সাক্ষী দিচ্ছে। স্ট্যাভোরিনাসের মানচিত্রে 

দেখা ধায় (আনুমানিক ১৪৭* থৃস্টাবের ) গুপ্তিপাড়া গন্গার পূর্বতীরে। 
মানচিত্রে যি ভূল ইঙ্গিত না কর! হয়ে থাকে (নিত যে হবেই এমন 
কোন কথা! নেই ), তাহলে বুঝতে হবে যে, দশ বছর আগেও নদীর গতি 

পরিবর্তনের ফলে গুপ্তিপাড়ার ভৌগোলিক অবস্থাস্তর ঘটেছে । তার আগে 
আরও ঘটেছে মনে হয়। 

ইতিহাসের কোন দলিল-দস্তাবেজে গুপ্ুপন্মীর বা গুপ্তিপাড়ার স্প্রাচীন 

অন্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুপ্চপন্লী নাম সম্বন্ধে মনে হয়, 

গুপ্ত বৃন্দাবনতুল্য স্থানের চেয়ে, বৈগ্যপ্রধান স্থান বলেই এই নাম হওয়। বেণি 
সম্ভবপর । আমার মনে হয়, ত্রাঙ্ষণ ও বৈদ্যাচার্দের গুপ্ত তক্সাধনার 
অন্যতম কেন্দ্র বলে গুপ্রপল্লী” নাম খ্যাত হয়েছে। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণপ্রধান 

স্থান গপ্তিপাড়া। কতদিন আগে এই ব্রাহ্ধণ ও বৈচ্যরা এসে গুপ্তিপাড়ায 

বসতি স্থাপন করেছিলেন ? গুপ্তিপাড়া যখন গঙ্গার গর্ভোখিত চর ও জঙ্গল 

ছিল তখনকার অধিবাসী নিশ্চয় তারা ছিলেন না। মংস্তজীবী ও মাবিমাল্লা 

প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বান ছিল হয়ত তখন। গোপদের বাস থাকাও 
সম্ভবপর । আজও গুপ্তিপাড়ার ভড়দের প্রধান পেশ! নৌকা বওয়া ও 
গঙ্গায় মাছ ধরা। একসময় তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। গোপদেরও বাস 

আছে গুপ্তিপাড়াম। অনেকে বলেন, গঙ্গার চরের আদিবামিন্দ৷ ছিলেন 

মুসলমানরা | স্থানীয় মুসলমানদেরও বিশ্বাস যে আগে তারা এবং পরে 

বৈদ্ক ও অন্তান্তরা গুপ্বিপাড়ায় এসেছেন। মৌজ! ও পাড়ার মৃসলমানী 
নামের মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়, যেমন যৌজ! স্থলতানপুর, মীরভাঙ্গা, 
ফতেপুর বা পাঠানপাড়া, যীব্বপাড়া, মীর খার ডা ইত্যাদি। এই সব 

মৌজা এ পাড়ার নাম থেকে এইটুকু বোঝা! যায় যে, মুসলমান আধিপত্য 
গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য 
হুল, আয়মাদার বা জায়গীরদার কোন বনেদী মুসলমানবংশের ধারা 
গুপ্তিপাড়ায় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত মুসলমান । 
'্থতরাং মুসলমানর! আদিবাসিন্দ! না হওয়াই সম্ভব। মত্শ্তজীবী মাবিমাল্লা 
ও গোপরাই গুপ্তিপাড়ার আদিবাসিন্দা বলে মনে হয়। 



৪৬৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

প্রাক্হুসেনশাহী আমলেই যে গুপ্তিপাড়া পর্যস্ত মুসলমান আধিপত্য 
বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ আছে। প্রত্যক্ষ গ্রমাণ হুল, 

পাড়ার নামগুলি এবং প্রাচীন সমাধি ও পীরস্থানগুলি। পরোক্ষ প্রমাণ হুল, 
কাঁলনার প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন। নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহের আমলের (১৪৯*-৯১) 
শিলালিপি কাঁলনার মসজিদে পাওয়া গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
গঙ্গার পশ্চিমতীরে কালনা পর্যস্ত ঘখন মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল, 

তখন গুপ্তিপাড়।৪ তার অস্তভূক্তি ছিল বলে মনে হয়। তখনও গগপ্তপন্ী” 

বা 'গুপ্তিপাড়া! নামের খ্যাতি হয়নি। গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্ভরা মনে হয়, 
ষোড়শ শতাববীর শেষার্ধে কররাণী বংশের রাজত্বকালে বা মোগলযুগের গোড়ার 
দিকে, গুপ্তপল্লীতে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। গুপ্ভিপাড়ার বিখ্যাত 
চট্টশোভাকরবংশ বোধ হয় বৈদ্যদের কিছু আগে এসেছিলেন। খুব বেশি 
আগে পরে না হলেও, চট্টশোভাকরবংশ ও বৈদ্যবংশ কিছু আগে পরে এসে 

গুপ্তিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছেন। পুখিপত্র ও কুলজী থেকে চট্টশোভাকর 
বংশের যে ইতিহাঁস পাওয়! যায়, তাতে দেখা যায় ষে, মিদ্ধেশ্বর হলেন এই 

বংশের গুধিপাড়ার ধারার আদিপুরুষ। সিদ্ধেশ্বর থেকে বর্তমান অধস্তন 

ধার! হুল পনের পর্ধায়। অর্থাৎ প্রায় চারশ সাঁড়ে চারশ বছর আগে, ১৫০, 

থেকে ১৫৫০ থৃস্টাঝের মধ্যে, চট্টশোভাকরবংশের পূর্বপুরুষ সিদ্ধেশ্বর চান্দরিয়া” 

ব। চাদরা গ্রাম থেকে এসে গুপ্চিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন।১ 

এই প্রমাণ থেকে মনে হয়, হুসেনশাহী বংশের আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খুঃ) 
কোন সময় চট্টশোভাকররা গুপ্তিপাড়ায় আসেন. 

বৈদ্যদের গুপ্তিপাড়ায় বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় ভরত মল্লিক রচিত 

বিখ্যাত বৈচ্যকুলজী গ্রন্থ “চন্দ্রপ্রভা” থেকে । ভূরিশ্রেষ্ঠির রাজ! গ্রতাপনারায়ণের 
অন্যতম সভাপগ্ডিত ভরত মল্লিক (“ভূরিশ্রেষ্ঠ মহীপাল সভাপগ্ডিত বিশ্রুতঃ*-_ 

১ প্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা: 'বাণেশ্র 
বিদ্ভালঙ্কার ও চ্টশোতাকরবংশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 

দ্ীনেশবাবু বলেন : *সিদ্ধশ্বর ১৪৫০-১৫*০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী নহেন। আমার ধারণাঁ, রাজ। 
গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন (মৃত্যু ১৪৩২ খবঃ ) হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিলে অনেকে দেশত্যাগ 
করেন এবং অনেকে দেশমধ্যে স্ঘবন্ধ হন। সেই সময়েই গুপ্তিপাড়ার অভ্যুঙয়। চন্তরপ্রভার 
গুপ্তিপাড়। “গুণত"দের সমাজ নহে, বৈস্ত গুগ্তবংশ হইতে তাহার নামকরণ সন্দিধী। বৈদ্তদের 
জাগমনও ১৫০, ধস্টাবের পরে নকে।” 



হগলী-গুপ্তিপাড়। ৪৬৫ 

চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩২ ) “চন্ত্রপ্রভা” রচনা করেন ১৫৯৭ শকাবে (১৬৭৫ থুষ্টাবে)। 

এই গ্রন্থে প্রত্যেক কুলক্রমাগত স্থানে সেন দাস গুপ্ত, দত্ত ও দেবাদি বৈচ্যদের 
প্রসঙ্গে ভরত মলিক বলেছেন £ ১ 

“পঞ্চকৃটং গুপ্তপাড়া নাদোয়ালী বদীপুরম্”। (সেন) 

"হাপানীয়। গুপ্তপাড়া বেজড়া ঘাটকেশ্বরঃ” | (দাস) 
“ইছাপুর! গুপ্তিপাড়া চুপি খাগড়িয়া তথা”। ( দত্তদেব ) 

এই সব বেছ্য বংশের পূর্বপুরুষ তের পর্যায়ে এসে গুপ্তিপাড়াঁয় বসবাস করেন 

এবং চচন্দ্রপ্রভা” রচনাকালে তাঁদের সতের পর্যায় ছিল। অর্থাৎ চন্দ্রপ্রভার 

রচনাকালের আরও একশ বছর আন্দাজ আগে, ১৫৫০ থেকে ১৫৭৫ খুস্টাবের 

মধ্যে কোন সময় বৈগ্যর| গুপ্তিপাড়ায় আসেন। শোভাকরবংশের প্রায় 
সমসাময়িক, অথব! ছুই তিন পুরুষ পরে তরা আসেন । 

মুসলমান আমলে গুপ্তিপাঁড়ার বৈ্যদের নবাবদরবারে বেশ প্রতিপত্তি ছিল 
বোঝা যায়। তাঁরা অনেকেই রাঁজকর্মচারী ছিলেন এবং প্রচুর ধনসম্পত্তি ও 
জমিদারীর মালিকও ছিলেন । রায়, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধি তার 

সাক্ষী । মুসলমান আমলের পরেও বুটিশযুগে দেখ যায়, গুপ্রিপাঁড়ার বৈদ্য- 

বংশের সম্ভানর] অনেকে এজেণ্ট ও মুৎন্ুদ্দীর কাজ করে রীতিমত প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেন। যেমন রাম সেনের ধারায় দেখা যায় দাতারাম সেন রেশমের 

ব্যাবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর ছুই পুত্র রাঁধানাথ ও কীতিচন্তর 
শোন! যায়, কলকাতার রামছুলাল দে-সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করতেন। 

পরে তিনি ফিগিস্ কোং, মোরান্ কোং প্রভৃতি হৌসের (এই হোৌসের 
মালিকবংশ ম্যাঁকিনান্ ম্যাকেন্তী, চার্টার্ড ব্যাঙ্কের স্থাপয়িতা ) মুৎস্থন্দী ছিলেন। 
কীতিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র রামধন সেন টীর্ণার মরিসন কোম্পানীর “লবণ ও চিনির" 
মুৎস্থৃদ্দী ছিলেন । এই বংশ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই মুৎন্থদ্দীগিরি করে কলকাতায় 

এচুর সম্পত্তি কেনেন এবং গ্রামের জমিদারীও বাড়ান। অন্যান্য বৈদ্যা- 
বংশের মধ্যেও অনেক নানাভাবে প্রতিষ্ঠা পান। এইজন্ত গপ্তিপাড়ার 
বৈগ্যদের প্রতিপত্তির ধার! মুনলমান যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অক্ষুঃ্ 
রয়েছে দেখা যায়। অবশ্তঠ অনেক ধারা ইদানীং ক্ষীণ ও নিশ্রভ হয়ে 

১ চন্ত্রপ্রভা, কলিকাতা ১২৯৯ সন? পৃঃ ১২। 

৬৩৩ 



৪৬৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

গেলেও, বৈগ্ধদের বংশাঙ্গক্রমিক প্রতিপত্তির নিদর্শন গুধ্িপাড়ায় আজও 
বিদ্যমান । 

গুপ্তিপাঁড়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত একটি প্রাচীন ছড়ার মধ্যে 

পাওয়া যায়। ছড়াটি এই ঃ 
বাঁদর শোভাকর মদের ঘড় 

তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া। 

একসময় গুপ্তিপাড়ায় গাছের ডালে ডালে অনেক বীদর দেখা যেত। 

স্থতরাং ছড়াতে বাঁদর কথাটি এসে পড়েছে। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ওটি অবাস্তর 
কথা। শোভাকর ও মদের ঘড়ার তাৎপর্য আছে। «শোভাকর' অর্থে গুপ্তি- 

পাড়ার চট্টশোভাকরবংশ' এবং “মদের ঘড়া, অর্থে বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনার 
অনুষ্ঠান বোঝাচ্ছে। শোভাকরবংশের প্রসিদ্ধি শুধু পাগ্ডিত্যের জন্য নয়, 
বহু তান্ত্রিক সাধকের আবির্ভাবের জন্তও বিখ্যাত। এই বংশের বিখ্যাত 

পণ্তিত মধুরেশ বিদ্যালস্কার ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তীদের রচিত গ্রন্থাদিতে 
পূর্বপুরুষদের সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। মথুরেশ নিজে 'শ্যামকল্পলতিকা! 
রচনা করেন ১৫৯৪ শকাঁবে (১৬৭২ খৃঃ)। বাণেশ্বর বিগ্যালঙ্কারও দেবীন্তোত্রং 
( শ্রীভারতী, ১ম বর্ষ, ১৯৮-২০৩ ), তারান্তোত্রং (এ, ৪১৩১৬) ৪৬৩-৬৮) 

প্রভৃতি রচনা করেন। তন্ত্রসাধন। প্রসঙ্গে শোভাকরবংশের অপর শাখার 

(পাঁচড়া ও শিমলা! ) মহাপগ্ডিত কষ্ণরাম স্তায়বাগীশের নামোল্লেখ করা যায়। 
একসময় আসামরাঁজ স্ব্গদেব রুত্রসিংহ ( ১৬৯৫-১৭১৪ থৃঃ) শাক্ভধর্মে দীক্ষিত 
হওয়ার জদ্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে লোক পাঠিয়ে গঙ্গাতীর থেকে কষ্খরামকে 
নিজের রাজ্যে নিয়ে যান। 

শিমলা গ্রাম্যর গঙ্গাতীরে যার থান। 

কষ্ণরাম স্তায়ভট্রীচার্য গুণবান ॥ 

( অসমর পছ্যবুরপ্তী, পূ ৫১-৫২) 

এই শিমলা গ্রাম গ্রপ্তিপাড়ার অপর পারে ফুলিয়া ও মালিপোতার কাছে 
অবস্থিত। বীরাচারী তন্ত্রসাধনার প্রাবল্যের জন্য “মদের ঘড়ার” কথ! ছড়ায় 

আছে। সেইজন্ত শৌপ্ডিক জাতির বাসও ছিল গুপ্রিপাড়ায়। এখনও দেশ- 
কালীমাতার মন্দিরের সামনে একটা জায়গা "শুড়িবাগান' বলে পরিচিত। 



হুগলী-গুপ্তিপাড়া ৪৬৭ 

শোভাকরদের ও অন্ঠান্ত ব্রাহ্মণদের ঘরে আজও অক্ত্রোক্ত নানারকম ঘমস্ত্র 

রক্ষিত আছে। গুপ্তিপাড়ার অনেক বৈদ্য বংশও তান্ত্রিক । শ্ামাপৃজার সময় 
এককালে প্রতি ঘরে ঘরে পৃজ। হত এবং বৃদ্ধর! বলেন যে, তখন এত ব্রাক্ষণ- 
বংশের বাস ছিল যে কালীপুজার রাতে পথ চললে আলোর দরকার হত না। 
সমস্ত গুপ্তিপাড়! গ্রাম আলোকিত হয়ে থাকত। দেশাধিষ্টাত্রী দেশকালীমাতার 

যেখানে মন্দির আছে গুপ্তিপাড়ায় শোন! যায় তাম্ত্রিকদের সাধনাস্থান হিসাবে 
সেই স্থানটি খুব প্রাচীন। মন্দিরের অদূরে গঙ্গাতীরে যখন শ্রশান ছিল 

তখন হয়ত দেবী শ্মশানকালীরূপেই পূজিত হতেন। স্থানীয় প্রবাদ, দ্তীস্বামী 
রামানন্দ আশ্রমের সময় থেকেই নাকি সাধনপীঠ হিসাবে এর খ্যাতি । তিনি 
এই স্থানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করে সাধনা করেন। রামানন্দের সময় ১৬৭০ 

থেকে ১৬৯০ খুস্টাবের মধ্যে ধরা যায় (?)। তিনি শোভাকর মথুরেশের সম- 

সাময়িক (?)। রামানন্দ ও মথুরেশের বিবাদের অনেক কাহিনী গুপ্তিপাড়ায় 
প্রচলিত আছে। বিবাদ সাধনপদ্ধতি নিয়ে। রামানন্দ দশনামী শৈব সম্প্রদায় 

ও শঙ্কর মঠভূক্ত সন্ন্যাসী, স্ৃতরাং বেদাচারী ও শৈব। তিনি দেশকালীমাতার 

মন্দির-প্রাঙ্গণে ভৈরব রামেশ্বর শিবও প্রতিষ্ঠা করেন। আবার গুপ্চিপাড়া 

মঠের প্রধান দেবতা বুন্দাবনচন্দ্র জীউ, স্থতরাঁং তাকে বৈষ্ণবাচারীও বলা যায়। 
তার সঙ্গে বীরাচারী শোভাকরবংশের মথুরেশের মতাস্তর হওয়া স্বাভাবিক 

( অবশ্ঠ যদি সত্যই রামানন্দ মথুরেশের সমসাময়িক হন )। 

গুপ্রিপাড়ার বিখ্যাত মঠ বাংলাদেশের দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের ইতিহাসের 

সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এখানে সে ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করব 

না। তারকেশ্বরের ইতিহাস প্রসঙ্গে বাংলাদেশে এই দশনামী শৈবদের মঠ 
প্রতিষ্ঠার কথ! সবিস্তারে বলব। জেল! কোর্ট (হুগলী ), হাইকোর্ট ও প্রিভি- 
কাউন্সিলের মূল্যবান রেকর্চ থেকে (তারকেশ্বরের মামলাকালীন ) এই 
ইন্িহাম “ষটুকু সংগ্রহ করা যায় তা থেকে জান! যায় যে গুপ্তিপাড়ার মঠ 

ঘশনামী শৈবদের মঠ এবং তারকেশ্বর মঠের অধীন। হুগলী জেলার জঙ্গ রায়- 
প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করেন £ 
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দশনামী শৈবরা হুগলী ও হাওড়া জেলার নানাস্থানে, গড়ভবানীপুর, 

চৈপাঠ, ভোটবাগান, নয়ানগর, বৈগ্বাঁটী, সন্তোষপুর, গপ্তিপাড়৷ ও তারকেশ্বর 

মঠ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই সব মঠের মোহাস্তমগ্ডলীর রাজা! ছিলেন 

তারকেশ্বরের মোহান্ত। সনদ ও অন্থান্ত প্রামাণিক তথ্যাদির সাহায্যে 
তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠার তারিখ আদালতে ১৭২৯ সাঁল বলে সাব্যস্ত হয় 
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তাই যদি হয়, তাহলে তার আগে গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছে 

বলে মনে হয় না। হতে পারে না যে তা নয়, কারণ তারকেশ্বরের 

মোহাস্তমগ্লীর রাজা ছিলেন, কিন্তু মঠের পূর্বাপর প্রতিষ্ঠার কথা রেকর্ডে 
কিছু নেই। ১ 

একসময় গুপ্রিপাড়ার মঠে পটে আঁকা দশমহাবিগ্ভার নিত্যপূজা হত। 
বিজয়রাম সেন তার “তীথমঙ্গল” কাবো (১৭৭০ খৃঃ) তার উল্লেখ করেছেন £ 

দশমহাবিষ্ভ। আর রামলক্ষ্ণ সীতা । 

রামশস্কর রায় কৈলা অপূর্ব নিমনিতা ॥ 
বৃন্দাবনচন্দ্র আছেন দেবের নির্মাণ । 

তথাকারে মহাশয় করিল! প্রস্থান ॥ 

এই পৃজ। বহুদিন আগে বন্ধ হয়েছে। বুন্দাঁবনচন্দ্রজীউয়ের বর্তমান মন্দির 
আহুমানিক ১৮১০ খুস্টান্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শেওড়াফুলীর রাজা 
হরিশ্ন্দ্র রায়, সদানন্দ রায় দণ্তীশ্বামীর আমলে (১৮২২-২৯) রামচজ্জ্ের মন্দির 

নির্মাণ করেন। রামচন্দ্রের মন্দিরের গায়ে অপুর্ব পোড়ামাটির কাজ আছে। 

বৃন্দাবনচন্দ্র, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের তিনটি মন্দির এখন মঠের মধ্যে আছে। 

১. তারকেমর ও গুপ্তিপাড়ার মঠের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এবিষয়ে পরবর্তী 
'ভারকেখর' প্রবন্ধে আলোচন। করেছি। 



হগলী-গুপ্তিপাড়া ৪৬৯ 

প্রাচীন জোড়বাংল! মন্দিরটি ভগ্ন ও পরিত্যন্ত। তিনটি মন্দিরই বাংল! চালা- 

ঘরের ধরনের মন্দির । ৃ 
গুপ্রিপাঁড়ার মঠ ছাড়া রঘুনাথ ঠাঁকুরও বহু প্রাচীন । বাংলাদেশে সাধারণত 

ধঙ্র্বাণ হাতে উপবিষ্ট রামের বিগ্রহ দেখা যায় না। গুপ্তিপাড়ার বিগ্রহটি খুব 
সন্দর। একসময় গঙ্গাতীরে রধুনাথের বড় মন্দির ছিল। ভূমিকম্পে মন্দির 
ভেঙে যায়। অধিকারীবংশ (বন্দ্যো) প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সেবায়েত। এছাড়া 

বিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্মগ্রচারক পরিব্রাজক রষ্ণানন্দ স্বামী ঘপ্তিপাড়ায় জন গ্রহণ 

করেন। তাঁর জন্ুস্থানে এখন শ্রীকুষ্ণানন্দ হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই 

মন্দিরে একটি সংস্কৃত বিদ্যাপীঠও স্থাপিত হয়েছে। | 
গুপ্তিপাড়ার উৎসবের মধ্যে রথযাত্রা উল্লেখযোগ্য । রথযাত্রা উপলক্ষ্যে 

“ভাড়ার লুঠ” বলে একটি অনুষ্ঠান বহুকাল ধরে চলে আদছে। কোন শাস্ত্রোক্ত 
অনুষ্ঠান নয়, লোকামুষ্ঠান। পূর্ণযাত্রার আগের দিন অনেক রকমের আহার্ধ 

দেবতাকে নিবেদন করা হয়। নিবেদনাস্তে পূজারী দরজা! খুলে দেন এবং 
বাইরের সমবেত জনসাধারণ সেই প্রসাদ লুঠ করে । একে 'ভাড়ার লুঠ” বলে। 
উল্লেখষোগ্য হল, সাধারণত গোপরাই এই অগ্রষ্ঠানে বেশি যৌগ দেয় এবং 

সকাল থেকে ছুপুর পর্যস্ত তাঁদের শক্তিপরীক্ষা চলতে থাকে নানাভাবে । মনে 

হয়, গোপদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন উৎসবের এককালীন আঞ্চলিক প্রতিপত্তির 

বর্তমান অবশেষ এই ভাড়ার লুঠ। পরবর্তীকালের রথযাত্র! তাকে গ্রাস 
করলেও আত্মসাৎ করতে পারেনি । 



গুপ্তিপাড়ার পগ্ডিতসমাজ 
সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে উনবিংশ শতাববীর শেষ পর্যস্ত গুপ্তিপাড়ার 
পণ্ডিতসমাঁজের বিদ্যাচর্চার ধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। গঙ্গার পশ্চিম 

তীরবর্তী বাশবেড়িয়! ত্রিবেণী কোন্নগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজের মতন 

গুপ্তিপাড়ারও প্রতিষ্ঠা হয় ষোড়শ শতাব্বীর শেষ বা সঞ্ধদশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে এবং তিনশ বছর ধরে শাস্্চর্চা ও অধ্যাপনার ধারা এই সব বিগ্ঠাকেন্দ্রে 

অস্গুপ্ন থাকে । বুটিশ আমলে ধীরে ধীরে পৌষকতার অভাবে এই বিষ্ভাসাধনার 

গৌরবময় ধারা লুপ্ত হয়ে যাঁয়। নবদ্ীপের মতন হুগলী জেলার এই 
বিগ্ভাসমাজগুলির ইতিহাস বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাঁসের এক অবিস্মরণীয় 
অধ্যায় জুড়ে রয়েছে । যে-সব রাঁজা-মহারাজা ও জমিদারর! এই সব পণ্ডিত- 

সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বুটিশ আমলের “চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের? 
প্রভাবে তাদের গোত্রাস্তর হবার ফলে, প্রাচীন বিদ্যাসমাজের ক্ষেত্রে বিপর্যয় 

দেখা দেয়। মুন্দী মহারাজা নবরুষ্ণের মতন দু-একজন তালুকদার 
কলকাতার মতন নতুন রাজধানীতে তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করলেও, 
বাংলার ইংরেজাশ্রিত নয়া-মুৎস্থদ্দী কালচার ভ্রুত তার সমাধি রচনা করে । 

গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথ! বিজয়রাম সেন তার 'তীর্থমঙ্গল” 
কাব্যে উল্লেখ করেছেন € ১৭৭ সালে ) £ 

গু্চিপাড়ার ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত। 

মহাঁতেজ ধরে তার৷ বিচারে পণ্ডিত ॥ 

মহাশয়ের আগমন সকলে শুনিয়া । 

আশীর্বাদ করিলেন বেদ উচ্চারিয়া ॥ 
বিজয়রামের প্রীয় একশ বছর পরে দীনবন্ধু মিত্র “স্ুরধুনী কাব্য” রচমা 

করেন। গঙ্গাতীরবর্তী বাংলার প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজগুলির সুন্দর বর্ণনা৷ আছে 
দীনবন্ধুর স্থরধুনী কাব্যে। গুপ্তিপাড়া-প্রসঙ্গে দীনবন্ধু বলেছেন : 

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে, 
কুলীন-বামন কত কে বলিতে পারে ।-*" 
গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ, 
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বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার রতন; 

হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে 
বানুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে। 

ক্রমে ক্রমে বাণেশ্বর হইলে পণ্ডিত, 

রাজ কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত 

সভাপপ্তিতের পদে অভিষিক্ত করে, 

বিজয়ী ঘথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে। 

ওয়ার্ড সাঁহেবও তার হিন্দুধর্মের বিবরণ সন্বদ্ধে ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে 

(১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২০০ পষ্ঠা ) গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতসমাজের কথা উল্লেখ 

করেছেন। গুপ্তিপাড়ার চিরপ্ত্রীববংশে, ঠচতলচট্টবংশে, বান্দ্যবংশে, শোঁভাকর- 

বংশে, বৈদিকবংশে, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রাক্ষণবংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত 

জন্মেছিলেন ন্যায়, স্থৃতি, দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তাঁর! দীর্ঘকাল ধরে 

বংশপরম্পরায় অব্যাপনা করেছেন। এক শোভাকরবংশেই প্রায় শতাধিক 

বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। 

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতদের বিবম সমস্যা পূরণ এবং মেয়েদের বাক্চাতুর্ধ 

সম্বন্ধে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ- 
প্ডিতবংশের মেয়েরাও ষে শাস্্-চর্চার সরগরম পরিবেশে আবাল্য প্রতিপালিত 

হয়ে, সমস্তা পূরণ ও তর্কবিতর্কের কথ! শুনে শুনে বাকৃচতুর হয়ে উঠবেন, তাতে 

বিস্ময়ের কিছু নেই। ভোলাময়রার মতন কবিয়ালরা পর্যস্ত গুপ্তিপাড়ার 
মেয়েদের প্রশংসা করে গেছেন এবং শাস্তিপুরের মেয়েদের খোপার মতন 

গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের “চোঁপারও” প্রসিদ্ধি বোধ হয় সেই কারণে। গুপ্তিপাড়ার 
মেয়েদের বাক্চাতুর্ধ সম্বন্ধে অনেক উপভোগ্য গল্প গ্রামবৃদ্ধদের কাছ থেকে 

সংগ্রহ করেছি। একটি গল্প সংক্ষেপে বলছি এখানে । বৃন্দাবন মঠের 

(গুপ্তিপাড়ার ) প্রতিষ্ঠাত। সত্যদেব সরম্বতী সন্ন্যাসীবেশে ঘুরতে ঘুরতে 

গুপ্রিপাড়ায় এসে গঙ্গাতীরে গাছতলায় একখানি ইট মাথায় দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম 

করছিলেন। এমনসময় গুপ্তিপাড়ার দুই ব্রাঙ্মণকন্ত। গঙ্গায় জল আনতে 

যাচ্ছিলেন । একজন সঙ্ন্যাসীকে দেখে মন্তব্য করলেন_-“ভত্রলে:ক সন্ন্যাসী 

হয়েছেন, কিন্তু আরামবোধটুকু ঠিকই আছে, বালিশের অভাব ইট দিয়ে পূরণ 
করতে ছাড়েননি” মন্তব্য গুনে সত্যদেন সরম্বতী কিছুক্ষণ পরে ইটখানি 
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মাথার তল! থেকে সরিয়ে ফেলেন। গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরবার পথে তাই দেখে 

সেই মেয়েট আবার মন্তব্য করেন সঙ্গিনীর কাছে__শ্যাখরে গ্যাখ! শুধু 
আরামবোধ নয়, অভিমানটুকুও পুরো আছে এখনও । আমার কথা শুনে 

ইটখানা সরিয়ে ফেলেছেন।” শোনা যায়, সত্যদেব সরম্বতী এই কথ! শুনে 
গ্রামের মেয়ের এই বিচিত্র বাক্চাতুর্ষের জন্য খুশি হয়ে গুপ্চিপাড়া গ্রামেই 
অবস্থানের সঙ্কল্প করেন। এই রকম আরও অনেক কাহিনী আছে। এইসব 

কাহিনীর অন্তরালে আছে গ্রপ্তিপাড়ার প্রত্যেক ব্রাঙ্মণ-পরিবারের বংশাঙ্থক্রমিক 

পাণ্তিত্য ও বৈদগ্ধ্ের ইন্গিত। তর্কালঙ্কার, স্যায়ালঙ্কার, বিগ্ভালঙ্কার প্রভৃতির 

ছড়াছড়ি যেখানে প্রতি পরিবারে, সেখানকার মেয়েদের এই বাকৃকুশলতার 

কাহিনী নিছক কিংবদন্তী নয়। - 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার বাইরে উত্তরভারতের বারণসীতে এবং মধ্য- 

ভারতের গৌড়রাঁজ্যে (গোয়ালিয়রে ) পর্যস্ত দু'জন বাঙালী পণ্ডিত, সত্তর বখসর- 
কাল রাজসভা অলঙ্কৃত করে, বাংলার পাগ্ডিত্যের গৌরব ও এঁতিহা প্রচার 
করেছিলেন। আজ অনেকেই হয়ত আমর! তাদের নাম ভুলে গেছি। এই 

ছুজন পণ্ডিতের নাম শতাবধাঁন ভট্টাচার্য ও তাঁর পুত্র চিরঞ্জীব ভট্রাচার। এরা 

গুপ্তিপাড়ানিবাসী ছিলেন। এই বংশ গুপ্তিপাড়ার চিরপ্ীববংশ বলে খ্যাত। 

এই বংশের ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। যেটুকু ইতিহাস জানা গেছে তা 

যুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নান! পুঁথিপত্র ঘেঁটে এবং নবদীপের সাধারণ 
পাঠাগার থেকে শতাবধান রচিত 'রামপ্রকাশ' নামক স্থতিগ্রস্থের একখানি 

প্ররতিলিপি উদ্ধার করে ( ১৯৩৯ সালে ) রচনা করেছেন। গ্রন্থের মধ্যে দেখা 

যায়, গ্রতিলিপিকার প্রত্যেক প্রকরণের শেষে “কপারামাহ্ননীত শ্রীশতাবধান 

ভট্টাচার্ধ বিরচিতঃ” পাঠ যোজনা করেছেন । ১৭০৪ সম্বৎ বা ১৬৪৭ খুস্টাবব 

্রন্থরচনাকাল। “ইছুরথী, নগরীতে গ্রন্থকার রচনা শেষ করেন। এই 
নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। পুঁথিতে বাংল! অক্ষরে 
স্বত্বাধিকারীর নাম লেখা__-আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্যস্ পুস্তকমিদং শাং গুপ্তপাড়া- 
মিরডাঁডা” | গোয়ালিয়র থেকে গুপ্তিপাড়ায় এই পুথি আসার রহস্য কি? 

বিদেশ ঘুরে চিরঞীব ব৷ তার পুত্রদের পিতৃভূমি গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাবর্তন। 

চিরঞ্ীব তীর “বিদ্বন্নোদতরক্গিণী, গ্রন্থে পিতা শতাবধানের অপূর্ব প্রতিভার 

পরিচয় দিয়েছেন_ 
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বাল্যেহধীত্য সমস্তশাস্বমভিতঃ সিদ্ধাস্তবাগীশতঃ 

বাগীশপ্রতিমো৷ বভৃব বিজয়ী বাদেষু বিদ্যাবভাম্। (১১০) 

শতাবধান বাল্যকালেই সমস্ত শান্তর অধ্যয়ন করে দিখিজয়ী পণ্ডিত 

হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন নবদ্ীপের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের 

ছাত্র। নবদীপেই চিরপগ্রীবের জন্ম হয়। মনে হয়, ভবামন্দ বার্ধক্যে কাশী 

গমনকালে, আগ্ুমানিক ১৬০০ খুস্টাবে, দিথিজয়ী শিষ্য শতাবধানকে সঙ্গে করে 

নিয়ে গিয়েছিলেন। কাশী থেকে পরে রাজ! রুপারাম তাকে স্থদূর গৌড়রাজ্য 
( গোয়ালিয়রে ) নিয়ে যান। শতাবধান নিজে তার 'রামপ্রকাশ' গ্রন্থের শেষে 

নিজের রৃতিত্বের কথা বলেছেন-__ 
ভট্রাচার্ধ-শতাঁবধান-কতিনি ন্যায়াদিশাস্বার্থাবিদ্ 

বর্যে ছৈতমতে তদেকতরতো নির্ণায়কে ভূরিশঃ | 

অর্থাৎ কৃতী গ্রন্থকার স্ায়াদিশাস্ত্জ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং মতভেদ স্থলে 

একতর, পক্ষে বহুবার মীমাংসা করেছেন। পিতা শতাবধান সম্বন্ধে চিরীব-কৃত 

ছুটি শ্লোক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ 

€( এক ) 
অহং হরিহরঃ পিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী । 

সাক্ষাৎ শতাবধানত্বম্ অবতীর্ণা সরস্বতী ॥ 

(ছুই) 
পুংরূপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণা সরম্বতী। 
জিতঃ শতাবধানোহতা বিষুনাপিন জিফুন। ॥ 

শ্লোকোক্ত “হরিহর' ও “বিষণ্ণ শতাবধানের সমসাময়িক দুজন বিখ্যাত 

কবি। শতাবধানের কাছে বিচারে পরাস্ত হয়ে তাঁর বন্দনা করেছেন। 

আহ্ুুমানিক ১৬৫০ খুস্টাব্ে কাশীতেই শতাবধানের মৃত্যু হয়। তার পুত্র 

চিরঞ্ীব কাশীতে অধ্যাপনা! করে সম্ভবত কিছুকাল গৌড়রাজ্যে পিতার স্থলে 

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শতাবধান আর গুপ্তিপাড়ায় ফিরে আসেননি । চিরক্ীবও 

গুপ্তিপাড়ায় ফিরে এসেছিলেন কিনা সন্দেহ। চিরঞ্জীবের পুত্ররা মনে হয় 

গরপ্তিপাড়ায় ফিরে এসেছিলেন, সুদীর্ণ সত্তর-আশী বৎসর কাশীতে ও মধাভারতে 

অধ্যাপনা ও সভাপগ্ডিতত্ব করাবার পর। চিরপ্ভীবের অধস্তন বংশে দীর্ঘকাল 

পাঙ্ডত্যের ধারা অক্ষুপ্ন ছিল দেখা যায়। ১২০৯ সনে এই বংশে রাজারাম, 



৪৭৪ পশ্চিমবলের সংস্কৃতি 

রঘুনন্দন স্তায়পঞ্চানন ও রঘুবীর বিগ্ভালঙ্কার জীবিত ছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ 
সালে অশীতিপর বৃদ্ধ হেমচন্ত্র ভট্রাচার্ধের নিঃসস্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর 
গুপ্তিপাড়ার এই ভারতবিখ্যাত মহাঁপপ্ডিতের বংশ একেবারে লোপ পায়। 

গুপ্তিপাড়ার শোভাকরবংশের পণ্ডিতদের ইতিহাস নিয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ 
গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে রচনা করা যায়। গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে কথায় বলে--“গুপ্তপল্লীক- 

বিধিষু মথুরেশে মহাঁকবিঃ”। কবি বিষ্ণু ও মহাকবি মথুরেশ শৌভাকরবংশের 
গৌরব। মথুরেশের প্রপৌত্র পর্যায়ের বাণেশ্বর বিগ্ালঙ্কারের খ্যাতি জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননের মতনই ছিল। কবি বিষুর কোন রচনার হদিশও পাওয়া যায় 
না। লোকমুখে প্রচলিত তার কয়েকটি শ্লোকের কথা শোন! যায়। গ্নোকগুলি 
স্থন্দর। একটি শ্লোক আমরা এখানে উল্লেখ করছি £ 

গতেররধং মতেরর্ধং রতেররধার্ধকার্ধকম্ 
দ্বৈগ্ুণ্যং কবিচন্্রস্ত তনাশাজীবিতাশয়োঃ ॥ 

অর্থাৎ কবি বিষণ বলছেন : বার্ধক্যে আমার গতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি অর্ধাংশ 
লোপ পেয়েছে। কামপ্রবৃত্তির যোঁড়শভাগের দুইভাগ মাত্র আছে (রতেরধার্ধ- 

কার্ধকম্) কেবল ধনের আঁশ! ও বাঁচার আশা দ্বিগুণ বেড়েছে । 

মহাকবি মথুরেশ ১৫৯৪ শকাব্দ ( বেদাহ্কতিথিশাকেষু ) তার "শ্যামাকল্প- 

লতিকা" রচন। করেন। একশটি শ্লোক এই গ্রন্থে আছে। ১৯০৪ সালে 

শ্রীপতি কবিরত্ব মহাশয় 'ঠ্যামীকল্পলতিকা'র সটাক সংস্করণ প্রকাশ করেন, 

কিন্ত তা বিক্রী কর! হয়নি। মথুরেশ বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। 

মহাকবি বিষু ও মথুরেশের পৌত্র (বা! প্রপৌত্র ) ছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যালস্কার। 
বাণেশ্বরের পিতা রাঁমদেব তর্কবাগীশ বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন এবং পিতার 

কাছে অধ্যয়ন করেই বাণেশ্বর স্যায়শাস্ত্ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ত্রিবেণীর 

জগন্নাথের মতন গুষ্িপাড়ার বাণেশ্বরও একাধারে নৈয়ায়িক, ম্মার্তপপ্ডিত ও 

মহাকবি ছিলেন। “চিত্রচম্পৃ'ই সম্ভবত বাণেশ্বরের প্রথম রচনা । ১৭৪২ 

থৃস্টাব্ধে বগীঁদের অভিযানে বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেন সসৈন্যে ব্ধমান নগর 

পরিত্যাগ করে ত্রিবেণী ও গঙ্গাসাগরের মপাবতাঁ অজ্ঞাত “বিশালা” নগরীতে 

আশ্রয় নেন এবং সেখানে অবস্থানকালে একটি অপূর্ব স্বপ্র দেখেন। এই 

্প্নবৃত্তীস্তই “চিত্রচ্পৃ'র বিষয়বস্ত । “চিত্রচম্পৃ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, 
বাণেশ্বরও মথুরেশের মতন উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন। “বিবাদার্ণবসেতু'র 
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অন্যতম রচয়িতারূপে বাণেশ্বরের নাম হথপরিচিত। অষ্টাদশ শতাবীতে 

শোভাবাজারের। মহারাজ। নবরুষ্ণেরে ও নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সমাদৃত 
পণ্ডিতদের মধ্যে বাণেশ্বর ছিলেন অন্যতম । বাণেশ্বর রচিত বহু শ্লোক পণ্ডিত 
ও লোকমুখে! আজও প্রচারিত আছে। তার মধ্যে বিষম সমস্যা পূরণের 
শ্নোকগুলি খুবই উপভোগ্য । পৃষ্ঠপোষক রাজামহারাজাদের পরোক্ষ প্রশন্তি 

হলেও শ্লৌকগুলির মধ্যে তীক্ষ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের যে পরিচয় আছে, 
তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । চন্্রমোহন তর্করত্ব সন্কলিত 'উদ্ভটচন্দ্রিকা,, 

পূর্চন্দ্র দে উদ্তটসাগর সন্কলিত 'উদ্ভট-সমুদ্র” প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধরনের অনেক 

শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে । 

বাণেশ্বরের পাণ্ডিত্য দীর্ঘকাঁল তাঁর অধস্তন বংশধারাঁয় অক্ষুপ্ন ছিল। ১৭৮৮ 

খস্টান্ষে উত্তরাঁধিকারঘটিত বিবাদ মীমাংসাকালে নবঘীপরাজ পশ্চিমবঙ্গের যে 

তিনজন পণ্ডিতের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাণেশ্বরের পুত্র হরিনারায়ণ 
সার্বভৌম অন্যতম। হরিনারায়ণের পুত্র চতুভূঞ্জ ন্যায়রত্ব দীর্ঘকাল ( ১৮*৬ 
থেকে ১৮১৬ থুস্টাব্দের মধ্যে ) কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবস্থাপক 

ছিলেন। চতুতু্জের পুত্র কাস্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর এবং তংপুত্র ক্ষেত্রপাল 

স্বৃতিরত্ব শোভাঁবাজারের রাজাদের পোষকতায় খ্যাতিলাভ করেন । 
বৈদিক ব্রাঙ্গণবংশের রামরুষ্ণ তর্কপঞ্চানন গুপ্তিপাড়ায় আসেন সপ্ুদশ 

শতাঁবীতে । এই বংশের রামগোঁপাঁল বিদ্যাবাগীশ অসাধারণ তান্ত্রিক পণ্ডিত 

ছিলেন। এত বড় আগমবিদ্ পণ্ডিত গ্ুপ্তিপাড়ায় আর জন্মেছেন কি না 

সন্দেহ। ১১৮২ সনে একদিন তিনি গঙ্গায় অর্ধনিমগ্র হয়ে সন্ধা) করছিলেন, 

এমন সময় সাতশৈকা পরগণার ( বর্ধমান জেলার ) প্রসিদ্ধ ভূষ্বামী আকবর খ। 

নৌকায় যাচ্ছিলেন। ঘাটে তিনি নৌকা! বাধতে চান এবং মাঝির! ভূম্বামীর 
নৌকা বলা সত্বেও রামগে পাল ইশারায় অন্য ঘাটে নৌকা লাগাতে বলেন। 
ব্রাহ্মণের তেজস্িতায় মুগ্ধ হয়ে আকবর খ| পাঁশে নৌক1 লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে 
পরিচয় করেন এবং তাকে দশ বিঘ! ব্রহ্ষোত্তর জমি দান করতে চান। 

এই ত্রহ্ষোতরের তায়দাদ পাওয়া গেছে। এই বংশের গঙ্গাধর বিছ্যারত্ব 

১২২০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই এই বংশের শেষ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। 

গুপ্তিপাড়ার এই পণ্ডিতসমাজ তখনকার ভূম্বামীদের পৃষ্ঠপোবকতাতেই 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । পণ্ডিতদের ব্রন্ষোত্তর দানের অনেক তায়দাদ গুধ্িপাড়ায় 
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পাওয়া! গেছে।১ তায়দাদগুলিতে দেখা যায়, রায়পুরের রাজ! বিশ্বেশ্বর রায়, 

পাটমহলের জমিদার দেবরায়রা, রায়পুরের পরবর্তা জমিদার বংশবাটির 
( বাশবেড়িয়৷ ) রাঞ্জবংশ, বর্ধমানের ও নদীয়ার রাজবংশ, দক্ষিণ ২৪-পরগণার 
হাতিয়াঘর পরগণার এক বর্মণবংশ, কুমারহট্রের সাবর্ণ চৌধুরীবংশ প্রভৃতি 
ভূম্বামীরা গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতদের বিভিন্ন সময়ে ব্রন্মোত্তর দান করেছেন। 

বেশ বোঝ! যায়, এই সব ব্রহ্ধোত্তর ও অন্যান্ত দানের জোরেই গুপ্তিপাড়ার 

পণ্ডিতরা দীর্ঘকাল বংখপরম্পরায় টোলচতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করেছেন 
এবং বাংলাদেশের নাঁনাস্থান থেকে ছাত্ররা সেখানে গুরুগৃহে থেকে বিদ্ভাশিক্ষা 

করেছেন। ১৩২২ সনের “সম্মিলনী” পত্রিকায় শ্রীপতি কবিরত্ব মহাশয় 

গুপ্তিপাঁড়ার চতুষ্পাঠীর পরিবেশ বর্ণনা করেছেন এইভাবে £ “এখানকার 
পল্লীতে নিষ্ঠাবান পণ্ডিতগণ চতুষ্পাঁঠী স্থাপন করিয়৷ নান! শাস্বের অধ্যাপনা 
করিতেন। বঙ্গের স্থদূর পল্লী হইতে শত শত বিদ্যার্থীর এখানে শাস্তাধ্যয়ন 
করিবার উদ্দেশ্তে সমাগম হইত । দীর্ঘ চতুষ্পাঠীর ছুই পার্থে ম্বত্তিকার বেদী, 
সেই বেদীর উপরে প্রাচীন ব্রহ্মচধের অনুকরণে হীনবেশ কষ্টসহিষ্ণ বিলাসবিমুখ 

ছাত্রগণ শান্জাধায়নে রত থাকিতেন। বেদীছয়ের মধ্যস্থিত ভূমিভাগে স্ত,পীকৃত 
পাথিব শিবলিঙ্গ শিক্ষার্থীগবের নিষ্ঠার সাক্ষীম্বরূপ বর্তমান থাকিত। ছাত্রের 
সমাবেশবশত দরিদ্র অধ্যাপকের গৃহ নিত্যনৃতন উত্সবের আকার ধারণ 

করিত। অধ্যাপকগৃহিণী ন্বহস্তে রন্ধন করিয়! ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহে ভোজন 

করাইতেন, নিশীথকালে চতুষ্পাঠীর গবাক্ষমুখে পরিদৃষ্ট আলোকরেখা বিদ্যার্থী- 
গণের শান্ত্রাভ্যাস শ্রমের নীরব সাক্ষ্য প্রদান করিত। অনধ্যায়ের দিন হাস্য ও 
পরিহাসের অবদান ঘটিত। কথোপকথন তর্কযুদ্ধে পরিণত হইত, শান্ত্রালাপ 

বিতগার আকার ধারণ করিত।” কবিরত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শা এবং তার 
গৃহে বহুকাল ধরে চতুষ্পাঠী ছিল। স্থতরাং তার এই বর্ণনার মূল্য আছে। 

গুপ্তিপাড়ার পশ্তিতসমাজের বিবরণপ্রসঙ্গে বারোয়ারীপূজার কথাও 

উল্লেখযোগ্য । যনে হয় গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতদের উদ্ষোৌগেই বাংলাদেশের 

প্রথম বারোয়ারীপুজ! ( জগন্ধাত্রী-_বিষ্ক্বাসিনী ) অনুষ্টিত হয় গুপ্তিপাড়ায়, 
কারণ ১৮২* সালের মে মাসের 'ফ্রেণ্ড অফ ইয়া” (শ্রীরামপুরের মাসিক ) 

পত্রিকায় দেখ। ধায়, বারোয়ারী পুজাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 

৯ গুপ্তিপাড়ার গরহধাংগুকুমাক় সেনের প্রচেষ্টায় এই তায়দাদগুলি সংগৃহীত হয়েছে। 
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এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তিপাড়ার ব্রাঙ্গণ-বৈদ্যদের উদ্যোগেই 

প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রথম বারোয়াবীপুজার অশ্রষ্ঠান হয়। 
বারোজন অর্থে সঠিক দ্বাদশজন নাও হতে পারে, সাধারণ অর্থে গ্রামের 
বারোজন মিলে অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতে পারেন। “ক্রেগ্ড অক. ইতিয়া' 
পত্রিকার ইঙ্গিত অনুযায়ী প্রথম অনুষ্ঠানের কাল ১৭৯০ খুস্টাব্ব আন্দাজ হয়। 

কিন্তু গুপ্তিপাড়ার মুখোপাধ্যায়দের গৃহ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের একখানি পূজার 

ফর্দ পাওয়া গেছে, ১১৬৭ সনের । এই ফর্দের তারিখ অনুযায়ী প্রথম বর্মের 

পূজা বাংলা ১১৬৬ সনে ( ইং ১৭৫৭-৬০ সাল ) অশ্ষ্ঠিত হয়েছিল দেখা যায়। 

অর্থাৎ “ফ্রেগ্ড অক. ইগ্ডিয়ার অনুমানের আরও ত্রিশ বছর আগে। পুজার 

চাঁদা সংগ্রহের জন্য এক-একটি দলে চার-পাঁচজন করে লোক বাংলার নানাস্থানে 

যাত্রা করতেন এবং জগদ্ধাত্রীপূজার কয়েকদিন আগে ফিরে আঁসতেন। 
বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের সম্পন্ন গৃহস্থেরা বলেন যে, তাঁদের 
বাল্যকালে তারা দেখেছেন, প্তপ্তিপাড়ার ত্রাঙ্গণরা বারোয়ারীর চদা আদায় 

করতে আসতেন এবং তাদেনু "রসিকতায় সকলকে মুগ্ধ করতেন। গুপ্রিপাড়ার 

"“র ধ'তর ধীরে বারোয়ারীপৃজার প্রথা শ্রপুর-বলাগড়, উলা-বীরনগর, 
শান্তিপুর, চু'চুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কলকাতা মহানগরীতে প্রচলিত হয়। 
উনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার নব্যবাবুদের উদ্যোগে বারোয়ারী- 
পূজার সমারোহের বর্ণন! “হুতোমপেচার নক্শার' পাওয়া যায়। 



ক্রিবেণী 
জাফর খাঁর আস্তানা ও মসজিদের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা 

যায়, অজন্্র পাথরের খণ্ড চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, দেয়ালের গায়ে গাঁথা 
রয়েছে। তারই গায়ে লেখা আছে ত্রিবেণীর অতীত ইতিহাস অনৃশ্ঠ 
অক্ষরে । গঙ্গার তীরে বিশাল একটি উচু স্তপের উপর জাফর খার আস্তানা 
ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। রাস্তা থেকে পি'ড়ি ড্রেঙে ওঠার মতন উপরের 

ত্তপে উঠে তবে আন্তানা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। গঙ্গার দৃশ্য চমৎকার 
দেখায় প্রাঙ্গণ থেকে । প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই ডানপাশে সমাধিস্ততম্ত বা 

আন্তানা এবং সামনে কয়েক গজ দূরে সাতগন্ুজ জাফর খার মসজিদ । 

আস্তানায় ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তার গড়ন দেখে । আস্তানাটি 

ছুইভাঁগে ভাগ করা, পূর্বভাগে জাফর খা, তার পুত্র ও পুত্রবধূ এবং পশ্চিমভাঁগে 
বড়খা গাজী ও তার পুত্ররা সমাধিস্থ । সমাধির উপরে কোন ছাদ নেই। 

জাফর খাঁর সমাধিগৃহের চারটি দ্বার, প্রত্যেক দ্বারেই হিন্দু ভাম্কধের পধাপ্ত 
নিদর্শন । দরজার দুই পাঁশে নিচের দিকে দেখা যায়, ছোট ছোট মন্দিরের 
মধ্যে দণ্ডায়মান দেবীমূতি এবং তার পাশে ছুটি ঘক্ষমূত্তি খোদাই করা 

রয়েছে। আস্তানার বাইরের দেয়ালে বড় বড় পাথরের খণ্ডের উপরে সারি 

সারি বিষুমৃত্তি প্যানেলের মতন, নবগ্রহ মুতি, ফুললতাপাত৷ ইত্যাদি 

খোদাই করা আছে। পাথরগুলি যেভাবে গাঁথা হয়েছে তাও বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। বোঝা যায়, একখণ্ড পাথরও জাফর খাঁর জন্য কোন পূর্ব-পরিকল্পনা 

অনুযায়ী বাইরে থেকে আনা হয়নি । পাথরগুলো৷ কোন স্থাপত্যের নিয়মান্থ- 

যায়ীও সাজানো ব৷ গীথা হয়নি । যেমন হাতের কাছে পাওয়া গেছে, ঠিক 
€তেমনি তাড়াহুড়ে৷ করে কোনরকমে সাজিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে । আস্তান। 

ও মসজিদ, উভয় গৃহের এই অবিন্তন্ত গাথুনি প্রথমেই নজরে পড়ে। আরও 

একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-_ দেবদেবীর মুত্তি-খোদাই-কর! পাথরের প্যানেলগুলি 
প্রায় সবই উপ্টিয়ে গাঁথা হয়েছে। বিষুুমুন্তির শ্রেণী, নবগ্রহ ও অন্যান্ত 
মৃতি-খোঁদিত প্যানেল অধিকাংশই উন্টৌনো। দেয়ালগুলি বেশ ভাল করে লক্ষ 
করলে দেখ যায়, বড় বড় দেবদেবীর মৃতি পিছন ফিরিয়ে ( অর্থাৎ উল্টিয়ে ) 



হুগলী-ত্রিবেণী ৪৭৯ 

গেঁথে নেওয়া হয়েছে। এরকম একাধিক মুতির নিদর্শন আমর! দেয়ালের গায়ে 

লক্ষ করেছি, বিশেষ করে মসজিদের ভিতরের দেয়ালে, প্রার্থনাকক্ষের আশে- 

পাশে। অনেক মৃত্তির পিছন দিকে লিপিও উতৎকীর্ণ কর] হয়েছে দেখা যায়। 
মসজিদের ভিতরের লিপিগুলি অধিকাংশই দেব-মৃতির, অর্থাৎ স্টেলার পিছনে 

উৎকীর্ণ। স্টেলার আকার দেখে বোঝ! যায়, দেবদেবীর মৃতিগুলি বেশ বড় বড় 
মৃত ছিল, তিন চার ফুট পধন্ত লম্বা । দেয়ালের গ1 থেকে খুলে দেখলে আজও 
মৃত্িগুলি কিসের মৃতি জানা যেতে পারে। যেসব ভাঙা ভদ্রপীঠের পিছনে লিপি 
উতৎকীর্ণ কর! হয়েছে, অথব! উল্টিয়ে যেগুলি গাথা হয়েছে, তা দেখতে পেলেও 

মুতি চেনা যেত। জাফর খার সমাধিগৃহের দরজার ছু পাশে যেসব ভাস্বর্ষের 
নিদর্শন রয়েছে ( যক্ষসহ মন্দিরমধ্যে দেবীমূতি ), তাতে মনে হয়, আস্তানাটি 
হিন্দুমন্দির তো নিশ্চয়, সমাধিগৃহটি সেই মন্দিরের গর্ভগৃহ বা অভ্তরাল। 

একেবারে মন্দিরের গর্গৃহকেই সোঁজাস্থজি সমাধিকক্ষে পরিণত করা হয়েছে । 

ব্ড়থা গাজীর সমাধির অভ্যন্তরে কয়েকটি প্রাচীন লিপির সন্ধান পাওয়া 
গেছে। প্রায় একশ বছর আগে মনি সাহেব ত্বিবেণী পরিদশন করতে গিয়ে 

এই লিপিগুলির সপ্ধান পান। লিপি বঙ্গীক্ষরে খোদাই করা। মনি সাহেব 

তার পাঠোদ্ধার করেন।১ পরে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই পাঠ কিছু 

সংশোধন করে প্রকাশ করেন ।২ দুজনের পাঠই আমর! এখানে উদ্ধত করছি। 

॥ মনি সাহেবের পাঠ ॥ 

১। শ্রীমীতানিবাস: শ্রীরামা্িষেকঃ 

২। পঞ্ভতিষেক 

৩। শ্রীরামেণ রাবণ বদ 

৪। শ্রীকষবাণাস্থরয়োযুদ্ধিঃ 
৫। বৃদ্ধদ্যুয় ঘ:শাসন। যাগ্ছ্যুন্ 

॥ রাখালদাসের সংশোধিত পাঠ ॥ 

১। শ্রীসীতানির্বাসঃ __ 

২। অভিষেক 

১ এশিয়াটিক মোসাইটির জানণল ১৮৪৭ সাল, প্রথম ভাগ। 
২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক! ১৫ বর্ষ । 



8৮০ পশ্চিমবজের সংস্কৃতি 

৩। শ্রীরামেণ রাবণ ব্ধঃ 

৪। -যুদ্ধম্ 

৫। ধুষঠছায় ছুঃশাসনয়োষু্ণদ্ধম্ 

এছাড়া আর ৪ ছুটি লিপি রাখালদাসবনু উদ্ধার করেছেন__ 

১। খরধিশিরসোর্বাধঃ __ 

২। বস্বহরণঃ 

এই সব ট্রকৃরে টুক্রে। লিপি থেকে বোঝা] যায় যে, জাফর খার আন্তানাটি 

পূর্বে একটি বিঞ্ুমশ্দির ছিল। মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের 

অসংখ্য চিত্রাবলী খোদাই কবা ছিল। রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্ঠা, বস্ম- 
হরণের দৃশ্য ইত্যারদি। সুতরাং মন্দিরটি যে সাধারণ বিষুমন্দির ছিল না, 

রীতিমত বড় কারুকাঁধশোঠিত বিফুমন্দির ছিল, তা সহজেই অনুমান 'করা 

যাঁয়। আস্তানার বাইরে বিষ্ুমৃত্তি, নবগ্রহ ইত্যাদির প্যানেলগ্ুলিও তার 

সাক্ষী । মন্দিরের গ্রাউগ্প্র্যান ও পাদপীঠ অক্ষুপ্র রেখেই তার উপর সমাধি- 

স্তম্ত গড়! হয়েছে এবং মন্দিরের গভগৃহকে কর] হয়েছে সমাধিকক্ষ। কিন্তু 

এখানে শুপু একটি বিষুমন্দির ছিল বলে মনে হয় না। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, 

যা মসজিদে ও আস্তানায় রষেছে, তাই থেকে মনে হয়, এখানে একাধিক 

মন্দির ছিল- বিষুঃমন্দির, স্ু্ধমন্দির, শিবমন্দির ইত্যাদি । তীর্থস্থান ত্রিবেণীর 
এই স্থানটিই ছিল আমল তীর্থক্ষেত্র এবং গঙ্গীর তীরে বলে উচু টিলার মতন 
স্থানে দেবালয়গুলি গড়া হয়েছিল। উচু স্তপের উপর গড়ার উদ্দেখা হল, 
প্রথমত গঙ্গার দৃশ্য যাতে মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে উপভোগ কর ষায়, দ্বিতীয়ত 
গঙ্গার বন্যা হলেও যাতে দেবালয়গুলি মাথ। তুলে খাকতে পারে। একাধিক 

মন্দির ছিল একথা এইজন্ই মনে হয় যে, একটি মন্দিরে এতগুলি দেবদেবীর 

মৃতি এবং এত বিচিত্র দেয়াল-ভাস্কধের নিদর্শন সাধারণত থাকে না। তাই 
মনে হয়, ধিবেণীর প্রধান দেবালয়কেন্দ্র ছিল এই স্থানটি । 

মনি সাহেব একশ বছর আগে ত্রিবেণী পরিদর্শন করে এই কথা৷ বলেছিলেন 

এবং রাখালদাসও পরে তার উক্তি সমর্থন করেছেন। মনি সাহেব 
লিখেছিলেন £ 
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নরসিংহ, বরাহ, রাম, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী ইত্যাদি অবতার ও দেবদেবীর মৃতি 
মনি সাহেব দেখেছিলেন । কিন্তু ব্রান্ধণা দেবদেবীর মৃতি বা দেবালয়ের 
ভা্কর্ষের নিদর্শন ছাড়াও ত্রিবেণীর মসজিদের স্তম্তগাত্রে ভূমিম্পর্শ-মুদ্রাবিশিষ্ট 

বুদ্ধমৃতি খোদিত রয়েছে দেখা যায়। মদজিদের মধ্যে ছুটি করে স্তন্তের সারি 
আছে, প্রত্যেক সারিতে ছয়টি করে স্তস্ত। এই স্তভের মধ্যে একটিতে বুদ্ধ- 

মৃতি খোদ্দিত আছে। অন্ান্ত স্তস্তের তুলনায় এই স্তস্তটির বৈশিষ্ট্যও আছে 

দেখা যায়। চতুক্ষোণাকার স্তম্ত, অন্ান্ স্তান্তের মতন অষ্টকোণাকার বা যষ্ট- 
কোণাকার নয়। বোঝা যায়, স্বতন্ত্র কোন দেবালয়ের স্তস্ত। বুদ্ধমৃতির এই 
নিদর্শন ছাড়াও জৈনমতির নিদর্শনও এখানে পাওয়া গেছে। বড়খা গাজীর 

সমাধির দক্ষিণদ্বারের পাশে আরবীভাষায় লেখা একটি পাথরের খণ্ড আছে । 

তাঁর অপর পার্থে একটি মুত্তির চিহ্ন দেখা ঘায়। কেবল পাদদ্বয় ও পিছনের 
নাগের কুগডলী ছাড় আর কিছু দেগ] যায় না। রাখালদাসবাবু এটিকে জৈন 
তীর্থস্কর পার্শনাথের মৃত্তি বলে মনে কবেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনমৃত্তির এই 
সব নিদর্শন দেখে মনে হয় না কি ষে ত্রিবেণীতে ব্রাঙ্ষণ্য দেবদেবীব মন্দির 
ছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মন্দির ও ছিল? বিষুমন্দির বা হুর্যমন্দির বা 
শিবমন্দিরে ভূমিম্পর্শমুদ্রা় উপবিষ্ট বুদ্ধমৃতি-খোদিত স্তম্ত থাকতে পারে না, 

অথবা! জৈন তীর্থস্করের কোন মূতি থাকাও সম্ভব নয়। তাহলে এই নিদর্শন- 

গুলি এখানে এল কোথা থেকে? বাইরে থেকে হঠাৎ দু-একটি বৌদ্ধস্তস্ত বা 
£জনমৃতি যে মনজিদ বা আস্তান1! গড়ার সময় বহন করে আন হয়েছিল, তাও 

অন্থমান করার কোন যু্িবুকক ক রণ নেই। ম্বভাবতঃই তাই মনে হয়, ত্রিবেণী 

ছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু, সকল সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান । 

হিন্দ-দেবালয়ের মতন বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরও সেখানে ছিল। 
জিবেণীতে এইসব নিদর্শন ছাড়াও আরও কয়েকটি নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছি 

1! বিশেষভবে উল্লেখযোগা। ত্রিবেণীতে কয়েকটি দেবদেবীর মৃষ্ঠি অটুট 

অবস্থায় পাওয়া! গেছে__একটি গণেশমুতি, একটি ব্রদ্মামূতি, একটি হরগোৌরী- 
৩১ 

স্পট 



৪৮২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

মৃতি, একটি গঙ্গামৃতি। মুতিগুলি এখন ত্রিবেণীর ঘাটের পাশে রয়েছে এবং 
নিয়মিত পৃজিতও হচ্ছে। মৃতিগুলির গড়ন দেখে মনে হয় সেন আমলের মৃত্ি 
এবং দ্বাদশ শতাব্দীর বেশি প্রাচীন নয়। এছাড়া আরও একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন 
জাফর খাঁর আস্তানার মধ্যে পাওয়া গেছে। রেখ-মন্দিরের একটি ছোট্র মডেল। 

এটি অবশ্ত রেখ-দেউলের মডেল নয়, কোন বড় রেখ-দেউলের গণ্তীর অলঙ্কার । 

রেখ-দেউলের মিনিয়েচারই এই অলঙ্কার। কিন্তু এর গুরুত্ব আছে এইজন্য যে, 

এই অলঙ্কার কোন বাংলা-মন্দিরের গায়ে থাক! সম্ভব নয়। একমাত্র কোন 

রেখ-দেউলের গণ্ডীতেই এরকম অলঙ্কার থাকতে পারে, যেমন বাংলাদেশে 

বর্ধমান জেলায় বরাঁকরের দেউলে আছে। কিন্তু রেখ-দেউলের এই ভাঙা ক্ষুত্র 

প্রতিকৃতিটি ত্রিবেণীর আস্তানায় উড়ে এল কোথা থেকে? ত্রিবেণীর এই আস্তানা 

ও মসজিদ-প্রাঙ্গণেই একটি পাথরের রেখ-দেউল ছিল বলে মনে হয়। ত্রিবেণী 

অঞ্চল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কিছুকাল উড়িস্তারাজের অধীন ছিল। উড়িস্যারাজ 

ধিনি ত্রিবেণীর ঘাট তৈরি করেছিলেন, তিনিই হয়ত একটি রেখ-দেউলও তৈরি 

করে দিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়। তারপর 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে সিংহ্বিক্রম জাফর খ৷ গাজীর ধর্মযুদ্ধে অন্ান্ত দেবালয়ের 
সঙ্গে এই রেখ-দেউলটিও ধ্বংস হয়ে যায়। 

ত্রিবেণীর পাষাণের কথা থেকে ত্রিবেণীর মুসলমানপূর্ব যুগের ইতিহাঁসের 
ধারার এই আভাস পাওয়া যাঁয়। ধারাটি মোটামুটি এইভাবে খসড়া করা 
যেতে পারে £ 

ক। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের একটি সম্মিলিত তীর্ঘক্ষেত্র ছিল 
ত্রিবেণী। স্থানীয় হিন্দু সামস্তরা হয়ত পালযুগ থেকেই এই অঞ্চলে দেবালয় 

ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। সেন আমলে তীর্থকেন্ত্ররূপে ত্রিবেণীর প্রাধান্ত 

খুব বেড়েছিল মনে হয়। মনে হবার কারণ শুধু পাথুরে নিদর্শন নয়। লক্ষ্ণ- 
সেনের সভাকবি ধোয়ী বধিত পবনদূত-কাব্যের বিজয়পুর রাজধানী ব্রিবেণীরই 
কাছাকাছি, গঙ্গাঁর পুবে বা পশ্চিমে, কোথাও ছিল মনে হয় ( পশ্চিমতীরের 

হাঁলিশহর-_বীজপুর “বিজয়পুর' বলে মনে হয়)। বিশাল বিষুমন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা ব্রিবেণীতে এই সময় হওয়াই সম্ভবপর। সেন আমলের শেষ দিকে 

ভূদেব নৃপতির পূর্বপুরুষরা হয়ত ত্রিবেণী অঞ্চলের সামন্তরাজা 'ছিলেন। 
অথবা বধ্তিয়ারের নদীয়া-অভিযানের পর স্থানীয় কোন সামস্ত এই অঞ্চল 
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দখল করে কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন। তিনি বা তার বংশধর হয়ত 

ভূদেব। 

খ। ত্রয়োদশ শতাবীর গোড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অভিযান হওয়া 
সত্বেও, হুগলী জেলার ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাতুয়া-মহানাদ অঞ্চল প্রায় এক শতাবীী- 

কাল আক্রমণমুক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্ীর মাঝামাঝি উড়িগ্তারাজের আধিপত্য 

যখন ত্রিবেণী পর্যস্ত বিস্তৃত হয় তখন তিনি ত্রিবেণীর ঘাট এবং উড়িস্তার মন্দিরের 

অন্থকরণে রেখ-দেউল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠ। করেন। 

গ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে জাফর খা গাজী ও তার পরবর্তী যোদ্ধারা 
ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অভিযান করে দখল করেন। চতুর্দশ শতাব্বীর গোড়াতে 
ত্রিবেণী মুসলমান-অধিরৃত হয়। স্থানীয় দেবালয়, দেবদেবী ইত্যাদি যুদ্ধে ধ্বংস 
হয়ে যায়। 

পরে আর ত্রিবেণীতে কোন হিন্দু দেবালয় গড়! হয়েছিল কি না৷ জানা ধায় 
না। আশ্চর্যের বিষয় হল, ত্রিবেণীর মধ্যে এখন আর উল্লেখযোগ্য কোন 

দেবালয় নেই। ত্রিবেণোর ঘাটের কাছে যে দেবালয়গুলি আছে তা খুবই 

সাধারণ ও অর্বাচীন। মনে হয়, ত্রিবেণী পরে জাফর খাঁ গাজীর সমাধি ও 

মসজিদ নিয়ে মুসলমানদের অন্যতম তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হওয়াতে কোন হিন্দ্- 
রাঁজা বা জমিদার বেশি অর্থ ব্যয় করে আর ভাল মন্দির সেখানে নির্মাণ করেন 

নি। তা না করলেও, ত্রিবেণী তার পরেও হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান 

ছিল দীর্ঘকাল। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বর্ণনা থেকে বোঁঝা যায় যে, 
পরে হিন্দ্বুমুনলমানের পারস্পরিক সম্পর্কও মধুর হয়েছিল এবং হিন্দুরা ঘরে 
ঘরে নানা দেবদেবীর মৃতি প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদে পুজার্চনাও করতেন। 
হিন্দু-পগ্ডিতরাঁও ত্রিবেণীকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম স্থপ্রসিদ্ধ বিগ্াকেন্দ্রে 
পরিণত করেছিলেন । 
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কেবল বাংলার কেন, সারা ভারতের সারস্বত ইতিহাসে -ব্রিবেণীর জগন্নাথ 

তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা প্রহেলিকা বলে মনে হয়। কত কাহিনী, 
কত কিংবদস্তী ষে তাঁর পাগ্ডিত্য কেন্দ্র করে রচিত ও কল্পিত হয়েছে, তার 

ঠিক নেই। কিন্তু আজ ব্যাবসাদারি বিগ্ভার বাহাড়ম্বরের যুগে বাংলার একজন 
ব্রা্ষণ-পণ্ডিতের অনন্যসাধারণ কীত্তির কথা আমরা প্রায় ভূলে গেছি। আমরা 
অনেকেই জানি না যে, নবদ্বীপ যখন বাংলার অক্সফোর্ড বলে গণ্য হয়েছিল, 

তখন নবদীপের অপ্রতিছন্দী পণ্ডিতসমাঁজের বিশম্ময়কর প্রতিভাকে বাংলার 

একজন পণ্ডিত অন্তত নিশ্রভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । তিনিই ত্রিবেণীর 

জগন্নাথ তর্কপর্ধানন। 

ব্রাহ্মণদের সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায়, একসময় “ত্রিবেণী-সমাজ” 
বলে একটি স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে । চারটি মেলে এই 

সমাজ বিভক্ত ছিল । উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম মেল। ত্রিবেণী তেলাও 

গুডুপ বৈচি দ্বারবাঁসিনী মহানাদ পোলব। হুগলী বৈদ্যবাটা বলাগড় ইত্যাদি 

দক্ষিণ মেলের অন্তর্গত ছিল। একসময় এই ত্রিবেণী-সমাজে বহু কৃতী 

জ্যোতিবিদ পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তারাই বোধ হয় সমাজবন্ধন 
করেছিলেন ( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস £ ব্রাঙ্মণকাগ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃঃ ১৩১-১৩২ )। 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্মের আগেই দক্ষিণরাট়ে ত্রিবেণী বিদ্যাচর্চার অন্ততম 
কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তার বংশেও এই বিদ্যাঁচ্চার ধারা আগে থেকেই বজায় 

ছিল দেখা যায়। জগন্নাথের আদিপুরুষ দীননাঁথ ঠাকুর যশোহর থেকে 
ত্রিবেণীতে আসেন । জগন্নাথের পিতা কুদ্রদেব তর্কবাগীশ ও জ্যাঠা ভবদেব 
স্টায়ালঙ্কার উভয়েই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নানাগ্রস্থের টাকাকার রুত্রদেব 

তর্কবাগীশের রচিত 'প্রবোধচন্ত্রোদয়” নাটকের টীকা (রৌন্দ্রী টীকা নামে 
পরিচিত ) একসময় বাংলাদেশে বেশ প্রচলিত ছিল। ভবদেব স্তায়ালঙ্কারও 

স্থৃতিচন্ত্রা্দি নানাগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তার মধ্যে তিনি উধ্বতন তিন 
পুরুষের নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রথমত গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ 

ভষ্টাচাধ ষড়দর্শন, শৈবাদিসিদ্ধাত্ত, পুরাণ মহাভারত চতুর্বেদ প্রভৃতি শান্তর 
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পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্র শিবরুষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্ধও পিতার মত, 
পণ্ডিত ছিলেন। তার পুত্র হরিহর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্ধও সর্বদা! তরকশাস্ত্ের 
আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। হরিহরের কাঁলনির্ণয় কর! খুব কঠিন নয়। তার 
জ্যেষ্টভ্রাতা, অর্থাৎ জগন্াথ তর্কপঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ পিতামহ চন্ত্রশেখর বাঁচম্পত্ি 
বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ট স্মার্তপপ্ডিত ছিলেন । ভবদেব ১৬৫১ শকে ( ১৭২৪ 

খুস্টাবে ) '“তীর্থসার' গ্রস্থ রচনা! করেন। তখন তাঁর বয়ন একশ ধরেও এবং 

তার জন্মকালে তার পিতা হরিহরের বয়ম পঞ্চাশ ধরেও, হরিহরের জন্মকাঁল 

১৫৮* খুস্টাৰের পূর্বে হয় না। হরিহরের একশত বছর আগে ( জগন্নাথের 

বংশে ৫* বৎসর করে পুরুষ গণন| করলে ভূল হয় না) তীয় পিতামহ গঙ্গাদাঁস 

বিদ্যাভৃষণ ভট্টাচার্ধের জন্মকাল ১৪৮ৎ খুস্টাব্দ ধর যায়। ত্রিবেণীতে জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননের জন্ম ১৬৯৪ বা ১৬৯৫ সালে । অর্থাৎ শোঁভা সিং যখন বিজ্বোহ 

করেন এবং ইংরেজরা দুর্গ নির্মাণের অন্গমতি পেয়ে যখন কলকাতা শহরের 

আসল ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জন্স গ্রহণ 

করেন। তার প্রায় হুশ বছর আগে হুসেন শাহের রাজত্বকাঁল থেকে জগন্নাথ- 

বংশের পাগ্ডিত্যের খ্যাতি ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মনে হয়। 

'ত্রিবেণ্যাং রঘু-রাঘবৌ'। এই রঘু হলেন জগন্নাথের ন্যায়শাস্ত্ের গুরু 
রঘুদেব বাঁচম্পতি। তখনকার দিনে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। 

ত্রিবেণীতে তার টোল ছিল। জগন্নাথ তার কাছে ন্যায়শাস্্ব অধ্যয়ন করতেন । 

পিতা রুদ্রদেবের কাছে পড়তেন ব্যাকরণ। জ্যাঠা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের 

টোল ছিল বাঁশবেড়িয়ায়। সেখানে জ্যাঠার কাছে তিনি ম্বৃতিশাত্্ব পড়তেন। 

একদিন ভবদেব তার পিতা৷ হরিহরের জ্যোষ্টভাতা চন্দ্রশেখর রচিত “£্বৈতনির্ণয় 

নামক স্থতিগ্রস্থ কোন ছাত্রকে পড়াচ্ছিলেন। “ঘ্বেতনির্ণয় শ্বৃতিশাস্ত্রে 

কূটবিষয়ের মীমাংসাগ্রন্থ। তাঁর অর্থ করা অত্যন্ত ছুরহ ব্যাপার । বু 
চিন্তা করেও একস্থানে অর্থের নিষ্পত্তি করতে না পেরে ভবদেব তার ছাত্রকে 

বলেন : “এই স্থানটি জ্যাঠামশায় ভাল বুঝতে পারেননি ।” জগন্নাথ কাছেই 

বসেছিলেন। ঈষৎ হেসে তিনি বললেন £ “মহাশয়ের জ্যাঠা ঠিকই বুঝেছিলেন, 
আমার জ্যাঠা বুঝতে পারছেন না।” অর্থাৎ ভবদেবের জ্যাঠা চন্দ্রশেখর 

ঠিকই বুঝেছিলেন, জগন্নাথের জ্যাঁঠা 'ভবদেব বুঝতে পারছেন না। হঠাৎ 
শুনলে জগন্নাথের জ্যাঠামি বলে মনে হবে, কিন্তু তা নয়। ছাত্রজীবন থেকে তার 
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প্রতিভা সম্পর্কে এরকম আরও অনেক গল্প শোন! যাঁয়। রঘুদেবের কাছে 
হায়শান্ত্র অধ্যয়ন আরস্ভ করার এক বংসর পরে জগন্নাথ নবহ্ধীপের রমাবল্লভ 

বিগ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত ও সন্তষ্ট করেন। রমাবল্লত হলেন বিখ্যাত 

পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কারের বুদ্ধ প্রপৌত্র । 
জগন্নাথের বয়স যখন চব্বিশ বছর তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। অত্যন্ত 

নিঃস্ব অবস্থায় তিনি ত্রিবেণীতে একটি টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 

মৃত্যুর একমাস আগে প্যস্ত তিনি এই অধ্যাপনা থেকে বিরত হননি । অর্থাৎ 
প্রায় নব্বই বংসর (১৭১৮ সাল থেকে ১৮০৭ সাল পর্ধস্ত ) তিনি অবিরাম 

অধ্যাপন। করে যান। অধ্যাপনার ইতিহাসে এও এক আশ্চর্য কীতি। তার 

অধ্যাপনার বিষয় ছিল-_্যায় শ্বৃতি পুরাণ তন্ত্র সাহিত্য অলঙ্কার আমুর্বেদ বেদ- 

বেদান্ত ইত্যাদি । তার মধ্যে ন্যায়ের ছাত্রই ছিল সবচেয়ে বেশি । বাংলাদেশের 

পরবর্তা পণ্ডিতদের মধ্যে জগন্নাথের ছাত্র ষে কতজন ছিলেন, তা সহজেই 
অনুমান কর! যায়। ভ্রিবেণীতে জগন্নাথের টোল ছিল তখন বাংলার অন্যতম 
সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় । নদীয়া, বর্ধমান ও শোভাবাজার ( কলকাতা ) রাঁজ- 

বংশের পোষকতাও তিনি পেয়েছিলেন। শোভাবাজারের রাজ! নবরুষ্ণ তখন 

নবরত্ব* সভা স্থাপন করেছিলেন । রাজ কাঁলীকৃষ্ণের সভাপপ্তিত রামচন্দ্র 

তর্কাঁলঙ্কার তার “মাঁধবমাঁলতী' গ্রন্থে নবকৃষ্ণের এই নবরত্ব সভার বর্ণনা করেছেন £ 

সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ । 

তর্কপঞ্চাননরূপে ভূবন বিখ্যাত ॥ 

মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর । 

বলরাম কামদেব আর গদাধর ॥-_ইত্যাদি 
তাৎকালিক বাঙালী পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন তর্ক- 

পঞ্চানন এবং স্মার্ত রঘুনন্দনের মতন তাঁর প্রামাণিকগৌরব ছিল। জগন্নাথের 
জনৈক ছাত্র 'রামচন্দ্র বিগ্যালঙ্কার তার ম্বরচিত 'বাতিকমালা' গ্রন্থে গুরুস্ততি 
প্রসঙ্গে বলেছেন 

বিগ্ভাবিত্ববয়ঃকুলাদিবিভবৈঃ খ্যাতোহদ্বিতীয়ঃ স্বয়ং 
শশ্বদ্গেয়গুণে! গুণাকরনৃণামাসীত ভ্রিবেণীপুরে | 
শেয়ঃশ্রেণিবিধানসাধন-জগন্লাথেন নায়াপি চ 

শ্রীপঞ্াননমোদরো দবিজবরে! ষস্তর্কপধশননঃ । 
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জগন্নাথ শুধু বিদ্যায় নয়, বিত্তের দিক থেকে, বয়সে ও কুলমর্ধাদায় অধিতীয় 
ছিলেন। শোনা যায়, পিতৃশ্রান্ধের পর তিনি একটি 'অমৃতি'মাত্র সম্বল করে 

সংসারধাত্রা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকালে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং বন্ু 

সহম্র টাকার আয়ের সম্পত্তি রেখে যান। জগন্নাথ পণ্ডিতের জীবনে এও এক 

বিশ্ময়কর কীতি। 

এহেন পণ্ডিত গ্রন্থরচনায় খুব কমই কালক্ষেপ করেছেন। যৌবনে তিনি 
'রামচরিত” নাটকার্দি রচনা করেছিলেন, কিন্ত তার কোন অস্তিত্ব নেই। 

জীবনের সায়াহ্ছে স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে জগন্নাথ হিন্দুর ব্যবহাঁর- 
শান্ঘ “বিবাদভঙ্গার্ণব” রচনা! করে অমর কীতি স্থাপন করে যান। বাদশাহ 

ওরঙ্গজজীবের আমলে সংকলিত আইনপার সংগ্রহ “কতওয়া-ই-আলমগীরীর” 

সাহায্যে মুসলমানদের দেওয়ানী-মামলার বিচার হত। কিন্ত হিন্দুদের এই 
ধরনের কোন লিখিত ব্যবহারশান্্ ছিল না। বিচার-সন্কট উপস্থিত হলে 

সাধারণত আদালতে ব্রাঙ্গণ-পগ্ডিতদের এনে তার মীমাংসা কর! হত। 

হিন্দুদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থা্দি থেকে একখানি ব্যবস্থাপুস্তক সংকলন করার 

প্রয়োজন প্রথম অন্ভব করেন ওয়ারেন হেহ্রিংস। বাংলার এগারজন পণ্ডিতের 

উপর তিনি এই কাঁজের ভার দেন (১৭৭৩ সালের মে মাসে )। তারা ছুই 

বছরে গ্রন্থ রন! শেষ করেন। সেই গ্রন্থ প্রথমে ফাসীতে তর্জমা কর! হয় 

এবং ফার্সী তর্জমা থেকে পরে হলছেড সাহেব ইংরেজীতে অঙ্গবাদ করেন 
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নামে এই গ্রস্থ মুদ্রিত হয়। 

দুবার ভাষান্তরিত হবার ফলে মূল সংস্কৃত থেকে অন্রবাদ অনেক পৃথক 

হয়ে ষায়। তাই পরে আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনার দরকার হয় 

এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠত৷ প্রাচ্যবিষ্ান্গরাগী উইলিয়ম জোন্স এই 

কাজের ভার নেন। জোনের স্থপারিশেই মাসিক তিনশত' টাকা বেতনে 
এবং সার সহকারীদের মাসিক একশত টাকা বেতনে, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্ক- 

পঞ্চানন এই কাজের জন্য নিযুক্ত হন। আরও ছু-একজন পণ্ডিত এই কাজের 

জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জগন্নাথ একাই এই কাজ তিন বছরের মধ্যে 
শেষ করেছিলেন । হিন্দু ব্যবহীরশান্ত্র মতাষতের ভেদাভেদে কণ্টকিত। কি 
পরিমাণ পা্ডিত্য ও প্রতিভা থাকলে এই মতামতকণ্টকিত শাস্ত্রের সামপ্রস্য 



৪৮৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

রক্ষা করে “বিবাদভঙ্গার্ণবের' মতন গ্রন্থ, জীবনসন্ধ্যায় মাত্র তিন বছরের মধ্যে 

সন্কলন করা যেতে পারে, তা আজ আমাদের পক্ষে কল্পন! করাও সম্ভব নয়। 

এই কাজের জন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তার মৃত্যুকাল পর্যস্ত ৩**. টাক! করে 

মাসিক পেন্সন পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থ কোলকব্রক সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ 
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51025'এবং ১৭৯৮ সালে কলকাতা থেকে এই অনুদিত গ্রন্থ মুত্রিত হয়। 

যুলগ্রন্থের একখানি হব্তলিখিত পুঁথি শোভাবাঁজারের রাজ! রাধাকাস্ত দেবের 

লাইব্রেরীতে আছে । আজও তা ছাপ হয়নি । 

জগন্নাথ সম্বন্ধে বছ গল্প প্রচলিত আছে এবং চরিতকাররা তা লিপিবহ্ধ 
করে গেছেন ( উমাচরণ ভট্টাচার্য রচিত জীবনী, রজনী গুধ্ের চরিতকথা, 

কালীময় ঘটকের চরিতাষ্টক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ), এখাঁনে তার উদ্ধৃতির প্রয়োজন 
নেই। একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।১ জনৈক ডাকাতের সর্দার 
স্টাম মল্লিক একদিন রীতিমত দক্ষিণ! দিয়ে জগন্নাথের কাছে জানতে চাইলে-_ 

লুটের মালে চোরডাঁকাঁতের কোন স্বত্ব আছে কি না? জগনাথ শাস্মাদির 
প্রমাণসহ লিখিত ব্যবস্থা দিয়েছিলেন এই মর্মে যে লুটের মালে চোর-ডাঁকাতের 

স্বত্ব আছে। যেদিন তিনি ব্যবস্থাপত্র দেন, সেইদিন রাত্রেই তাঁর নিজের 

বাড়িতে ডাকাতি হয়। এটা গল্লের মতন শোনালেও, গল্প নয়, মনে হয় সত্য 

ঘটনা । কারণ ১২০২ সনের একটি তায়দাদে দেখা যায় যে, জগন্নাথ ডাকাতির 

কথা উল্লেখ করেছেন_-“আমাদিগের বাটীতে ডাঁকাতি হইবাতে এবং কোটা 

পড়িয়া কাজপত্রীদিও পুস্তক অনেক তছরূপ হইয়াছে ।” ব্যবস্থাপত্রও যে মিথ্যা 
নয় তার প্রমাণ “বিবাদভঙ্গার্ণব' গ্রস্থেই চোরের স্বত্ব স্বীকার করা হয়েছে এই 
বলে যে “চোরিতদ্রবো চৌরস্থ স্বত্বং স্বীকুর্বা্তি।” 

জগন্নাথের দীর্ঘজীবনের কথা ধারা জানেন, তার! তাঁর পরিবারের বিস্তারের 

ব্যাপারও অন্ভমান করতে পারেন । এরকম দীর্ঘজীবী বংশও সচরাচর দেখা যায় 

না। ওয়ার্ড সাহেব জগন্নাথের মৃত্যুকালের বয়ঃক্রম তিন জায়গায় তিনরকম 
উল্লেখ করেছেন--১০৮, ১১২ এবং ১১৭ বছর। নাতির নাতি দেখতে পেলেই 

১ কাহিনীটি গ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভটাচার্য মহাশয় তার «বাঙালীর সারম্বত অবদান? গ্রন্থে 
(১ম ভাগ, পৃঃ ২৩২) “বিবাদভঙ্গার্ণব' এস্থের উদ্ধ.তিসহ উল্লেখ করেছেন। 
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স্বর্গে বাতি দেওয়া! হয়। জগন্নাথের এরকম বহুবার স্বর্গে বাতি জালাবার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। ১২০৯ সনে (ইং ১৮০৩ থুস্টাবে ) তিনি তার বিষিয়- 
সম্পত্তির যে বিবরণ দেন তাতে দখলকার হিসাবে ব্রিশজনের নাম দেখা যায় 
_এক পুত্র দশ পৌন্র, পনের প্রপৌত্র, তিন বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং জগন্নাথ স্বয়ং। 
এদের স্ত্রী, কন্তাসস্তানসহ, টোলের ছাত্র ও ভূত্যাদির নিয়ে দৈনিক প্রায় তিনশ 

ব্যক্তি তাঁর সংসারে আহার করত। বিবাহ অন্পপ্রাশনা্দি অনুষ্ঠানে আভ্যুদায়িক 
শ্রান্ধের প্রয়োজন হত না, কারণ পূর্বপুরুষরা সামনেই সশরীরে উপস্থিত 
থাকতেন। বাংলার পারিবারিক ইতিহাসেও এৃষ্টান্ত বিরল। ১৮০৭ থুষ্টাবে 
জগন্নাথের মৃতা হয় ত্রিবেণীতে। সপ্তদশ শতাবীর শেষ, অষ্টাদশ শতাব্দী 

সম্পূর্ণ এবং উনবিংশ শতাবীর গোড়া_এই তিন শতাবীর ত্রিবেণী-সঙ্গম. 
জগন্নাথের জীবনে ঘটেছিল। ত্রিবেণীতে জন্ম তার সত্যই সার্থক হয়েছিল। 

সৃত্যুর দিন পর্বস্ত তার স্থৃতি ও চিন্তাশক্তি একটুও শ্লান হয়নি । ত্রিবেণীর ঘাঁটে 
তিনি যখন তীরম্থ, তখন তার এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছাত্র তাঁকে বলেন-_ 

“গুরুদেব! নানাশান্ত্র পড়িয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঈশ্বর কি বস্ত। কিন্ত 
এককথায় তে৷ বুঝিয়ে দেননি, ঈশ্বর কি রকম?” অন্তর্জলী অবস্থায় ঈষৎ 
হেসে মনে মনে একটি শ্লোক রচনা করে তর্কপঞ্চানন বলেন-_ 

নরাঁকারং বদস্ত্েকে নিরাকারঞ্চ কেচন। 

বযন্ত দীর্ঘসন্বন্ধাদ্ নীরাকারাম্ উপাম্মহে ॥ 

অর্থা একদল ঈশ্বরকে নরাকার বলেন, কেউ কেউ বলেন নিরাকার। 

কিন্ত আমর! দীর্ঘ সম্বন্ধের জন্য (দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে বাসের জন্ ) নীরাকারাকে 

€ নীর জল ) উপাসনা করি। 



জাফর খা গাজী 
বাংলার এক যুগসদ্ধিক্ষণের আলো-অন্ধকারে ইতিহাসের রজমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গে 
এক বিচিন্ত মুসলমান নায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনিই ত্রিবেণীর জাফর 
খা গাজী। অনেক কিংবদন্তী ও কাহিনী তার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বকে কেন্দ্র 

করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তার সবট1] ইতিহাস না৷ হলেও, অনেকটাই 

ইর্তিহাস। দুজন ইন্দু নৃপতিও জাফর খাঁর জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে 
আছেন। একজন ম।ন নৃপতি, আর একজন ভূদেব নৃপতি। ছুজনের জীবনই 

আজও রহস্যাবৃত। অন্থসন্ধানলব্ধ নতুন কোন তথ্যের আলোকে আজও 

তাঁদের জীবনের ইতিবৃত্ত উদ্ধার কর! সম্ভব হয়নি। ত্রিবেণীতে জাফর খার 

মসজিদ, মাদ্রাসা ও সমাধির জীর্ণ নিদর্শন আজও রয়েছে | একেবারে ত্রিবেণীর 

পথের ধারে, গঙ্গার তীরে। কিন্তু তার মধ্যে যে অতীতের কত বিশম্ময়কর 

কীতি স্ত,পীকৃত হয়ে রয়েছে স্তরে স্তরে, কত কারিগরির করুণ ইতিকথা, তার 
খোঁজ কেউ রাখে না। আঁচার্ধ যছুনাথ সরকার ত্রিবেণীর এই জাফর খাঁর 

কীতিভ্তভকে--"8 208560100৫6 10091100 07018190175” বলেছেন। 

তাঁর কথার সঙ্গে আরও একটু যোগ করে বলা যায়_-“2170 0৫ [71500 

9০010086” | জাফর খাঁর মসজিদ ও সমাধিস্তস্ত সত্যই তাই মুশ্লিম 

শিলালিপি এবং হিন্দু মন্দির ও মৃতি-ভাস্কর্ষের মিউজিয়াম । 

জাফর খা গাজীর জীবনকথা কেউ লিপিবদ্ধ করে যাননি । শিলালিপি 

যা পাওয়া গেছে তাতে জাফর খাঁর কীতির সামান্ত উল্লেখ ছাড়া বিশেষ 

বৃত্বাস্ত কিছু নেই। শাস্তিপুরনিবাসী মহীউদ্দিন ওস্তাগরের 'পাড়ুয়ার কেচ্ছা- 

কাব্যের” মধ্যে ভ্রিবেণীর জাফর খাঁর নামটুকু ছাড়। আর কিছু নেই-_ 

জাঁফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে । 

গঙ্গ! যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে । 

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, ১৮৪৭ সালে, মনিসাহেব, জাফর খাঁর 

মসজি্ন পরিদর্শন করতে গিয়ে মসজিদের মুতওয়াল্লীদের বা খাদেমদের কাছে 
রক্ষিত জাফর খাঁর একটি কুরসীনামা ( বংশলত! ) উদ্ধার করেছিলেন । সেই 

কুরসীনামা অবলম্বন করে তিমি জাফর খার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এশিয়াটিক 



জাফর খা! গাজী ৪৯১ 

সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন।১ এই বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, চাক্লা 
মুকহ্দাবাঁদ, পরগণ! কোনওয়ারের অস্ততভুক্তি মুগ্ডগা! থেকে জাফর খা গাজী 
তার ভাগনে বা ভাইপো! শাহ স্থৃফীর (পাওয়ার ) সঙ্গে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম 

অঞ্চলে আসেন ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য । প্রথমে তিনি মান নৃপতিকে 

ধর্মীস্তরিত করে দীক্ষা দেন এবং পরে মহানাদের কাছে ভূদেব নৃপতির সঙ্গে 

যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর মুণ্ডটি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে এবং দেহটি ত্রিবেণীতে 
সমাধিস্থ কর! হয়। উগ্ওয়া খা বা উলুগ খ| নামে জাফর খার এক পুত্র 
ছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামের হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজবংশের 
সকলকে ধর্মান্তরিত করেন এবং রাজকন্তাকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে 

উলুগ খাও মারা যান । তীকেও ত্রিবেণীতে সমাধিস্থ করা হয়। খাজাদার 
বংশধররা ত্রিবেণীতে আজও আছেন এবং ফিরোজ শাহের কাছ থেকে তীর! 

খা! উপাধি পান। 

হ্থলতান শামন্থদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৩০১--৯৩২২ থুঃ অঃ) তিনটি 

শিলালিপি পাওয়া গেছে, ছুটি বিহারে, একটি বাংলাদেশে । বাংলাদেশের 

শিলালিপিটি পাওয়া গেছে ত্রিবেণীর জীফর খাঁর সমাধিস্তস্ত থেকে, লিপির 

তারিখ ৭১৩ হিজ্রা বা ১৩১৪ সাল। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, 

সাতার শাসনকর্তা সাহাবুদ্দিন জাঁফর খা, খাঁন্ই-জাহান ত্রিবেণীতে একটি 

মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন। এই মাদ্রাসাকে বলা হত দার-উল্-খয়রাঁং। 
শিলালিপির অন্ুবাদ এই :২ 

যিনি প্রশংসার পাত্র তাহার প্রশংসা হউক। দানের কর্তা, মুকুট ও 

শীলমোহরের অধিকারী, পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ, দাতা, সদাশয়, 
মহান্থভব, সকল জাতির দণ্মুণ্ডের কর্তা, পৃথিবী ও ধর্মের হুর্যন্বরূপ জগতের 

পালনকর্তা, ঈশ্বরের দয়ার বিশেষ পাত্র, সুলেমানের রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
রাজা আবুল মৃজঃফর ফিরোজ শাহ সুলতান, ঈশ্বর সর্বদ] তাহার রাজ্য রক্ষা 

করুন। তাহার রাজত্বকালে দয়ার গৃহ নামক এই বিদ্যালয় মহাহুভব খা, 

১.7 ৯০০০০126 0£ 05০16512916 ০৫710155151 17592710815 395 05 81০7269 : 

১4, 5, 2৮55 1847. 

২ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ : সাহিত্য পরিধৎ পত্রিকা, ১৫ বর্ষ। 



৯২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

সম্মানিত দাতা, প্রশংসাযোগ্য দানবীর সদাঁশয়, ইসলামধর্মের ও মানবজাতির 

সাহাযাকারী, সত্য ও ধর্মের ধৃমকেতুন্বরূপ, রাজা ও রাজ্যাধিকারিগণের 
সহায়ন্বরূপ, সত্যবিশ্বানিগণের অভিভাবকম্বরূপ খ| মহম্মদ জাফর খা, ঈশ্বর 
তাহাকে শক্রগণ কর্তৃক জয়ী করিলেন ( অর্থাৎ শক্রগণ পরাভূত হুইয়! তাহার 

জয়ের কারণ হইল ) ও তাহাকে তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট ফিরাইয়া 
আনিলেন**...ভাহার আদেশে নিম্নিত হইল, হিজরা ৭১৩-_ 

৭১৩ হিজরায় তৈরি এই “দয়ার গৃহ” ছাড়াও ত্রিবেণীতে আর একটি মান্্রাসা 
জাঞ্র খা গাজী 'নির্মাণ করেছিলেন পনের বছর আগে, ৬১৮ হিজরাতে, বা 
১২৯৯ সালে। এই শিলালিপির মর্মার্থ হল :£ 

সর্বাপেক্ষা দয়ালু গৃহনির্মাত1***"*'রাঁজদ্রোহী অবিশ্বাসীগণকে খড়া ও ভন্প 
দ্বারা নিহত করিয়! প্রত্যেক'"*...কোষ্ঠাগার হইতে দান করিলেন:-*...ও 

সত্যধর্মের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সম্মান কর! এবং ঈশ্বরের পতাক। উন্নত 

করিবার জন্য নিমিত হইল, ৬৯৮ হিঃ-। 

তারি অন্সারে প্রথম শিলালিপির ( ৬৯৮ হিঃ) সিংহ্বিক্রম জাফর খা 

এবং দ্বিতীয় খিলালিপির ( ৭১৩ হিঃ) খা মহম্মদ জাফর খা কি একই ব্যক্তি? 

আজ পর্যস্ত সকলেই এই ছুই শিলালিপিতে উল্লিখিত ছুই জাফর খাকে একই 
ব্যক্তি, অর্থাৎ জাফর খা গাজী বলে মনে করেছেন। মনিসাহেব ( এশিয়াটিক 

সোপাইটি জার্নাল, ১৮৪৭), স্টেপলটন সাহেব ( এশিয়াটিক সোসাইটি জানাল, 
১৯২২), হুগলী গেজেটায়ারে ওমালি সাহেব এবং হুগলী জেলার কাহিনী- 

রচয়িতার! সকলেই দুই জাফর খাঁকে অভিন্ন মনে করে ভূল করেছেন। কিন্ত 

এই ছুই জাফর খা একই ব্যক্তি নন। প্রথম জাফর খাই হলেন আমাদের 
আলোচ্য জাফর খা গাজী এবং ছিতীয় জাফর খ। পরবর্তী একজন শালনকর্তা, 

গাজী নন। শিলালিপি ভাল করে অনুধাবন করলে দুই জাফর খাঁর চারিত্রিক 
স্বতন্ত্র পরিষার বোঝা যায়। গাজী জাফর খা হলেন “সিংহবিক্রম' জাঁফর 
খা, যিনি রাজদ্রোহী বিধর্মীদের “খড়গা ও ভল্ল দ্বারা” নিধন করেছিলেন । 

দ্বিতীয় জাফর খ| হলেন "রাজা ও রাজ্যাধিকারীগণের সহায়স্বরূপ* খান্ই- 
জাহান জাফর খা। গাজী জাফর খা! কোথাও রাজা ও রাজ্যাধিকারীদের 
'সহায়ম্বরূপ বলে নিজের পরিচয় দেন নি। সুতরাং দুইজন জাফর খা যে একই 



জাফর খা গাজী 8৯৩ 

ব্যক্তি নন তা পরিষ্কার বোঝ! ঘায়। আচার্য যছুনাথ সরকার সর্বপ্রথম এই ছুই 
জাফর খার রহস্ত ভেদ করে বলেছেন £১ 

[1015 28687 11021500080 20জায ০৫006 15167 06 95151 

51380950001) চ102 8৪ ৪0. 81008601961: 0166516170 06150) 

11010 28090101081, 075 21001015810 আ1)0 1080 0110 & 

10801958. 17 00০ 58106 10০8115 (70106101) 60662 5০21 

22111611698 4৯, 

ভ্রিবেণীতে ছুটি মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল পনের বছরের মধ্যে। গাজী 
জাফর খাই প্রথম ত্রিবেণী-সঞ্চগ্রাম অঞ্চল জয় করেন এবং তার সঙ্গেই মান 

ও ভূদেব নৃপতির যুদ্ধ হয়। কৈকাসের রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটে । এই 

যুদ্ধেই গাঁজী জাফর খা নিহত হন। কুরসীনামায় যে উগ্ওয়! খাঁর কথা 
বল। হয়েছে ( গাজীর পুত্র বলে ) আচার্য যছুনাথ মনে করেন তিনি লক্মীসরাই 
শিলালিপিতে উল্লিখিত জিয়াউদ্দিন উলুগ খা। শামহুদ্দীন ফিরোজ শাহ 
রাজ্য দখল করার পর, মনে হয়, জিয়াউদ্দিন মুঙ্গের থেকে উলুগ খাকে 

সপ্তগ্রামে পাঠিয়েছিলেন, গাজী জাফর খার প্রারব কাজ শেষ করার জন্ত। 
উলুগ খা সাতর্গার হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ত্রিবেণীতে তার 
মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সথলতান ফিরোজ শাহ সাতর্গার শাসনভার 
সাহাবুদ্দিন জাফর খাঁকে অর্পণ করেন (এই জাফর খা! কৈকাসের রাজত্বকালে 
দেবকোর্টের শাসনকর্তা ছিলেন )। এই খান্-ই-জাহান্ জাফর খাই ৭১৩ 

হিজরাতে ত্রিবেণীতে দ্বিতীয় মাদ্রাসা দর-উল্-খয়রাৎ নির্ধাণ করেছিলেন । 

সেইজন্তই শিলালিপিতে তাঁকে “রাজা ও রাজ্যাধিকারীগণের সহায়ন্বরূপ” 

বলা হয়েছে। 

আমাদের আলোচ্য গাজী জাফর খাঁর কীতির কতকটা আভাস পাওয়া 

যায় ৬৯৮ হিজরার শিলালিপি খেকে । গাজী সাহেবকে “সিংহবিক্রম” বল! 

হয়েছে এবং তিনি ষে খড়গ ও ভল্ল দিয়ে অবিশ্বাসীদের নিধন করেছিলেন, 

তাও লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাববীর শেষে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রা্ 

অঞ্চলে স্থানীয় হিন্দু রাঁজা মান নৃপতি ও ভূদেব নৃপতির সৈম্তদলের সঙ্গে গাজী 
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৪৯৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

জাফর খা ও তার অঙ্থগামীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। মান নৃপতির ধর্মীস্তরিত 

হওয়ার কাহিনী হয়ত মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু ভূদেব নৃপতি ষে 

রীতিমত প্রতিরোধ করেছিলেন তা কুরসীনামা৷ ও শিলালিপি থেকে বোঝা 

যায়। ভূদেব নৃপতি এতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু কে তিনি, তার অন্য পরিচয় 

কি জানা যাঁয় না। মনে হয় তিনি সেন আমলের শেষ দিকে, লক্ষ্মণসেন 

নদীয়। ছেড়ে চলে যাবার পরে, এই দিককার বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে ম্বাধীন 
সামন্ত রাজার মতন রাজত্ব করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাবীর শেষে ও চতুর্দশ 
শতাব্দীর গোঁড়ীতে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাওুয়া-মহানাদ অঞ্চলে যখন প্রথম 
মুসলমান অভিযান হয়, তখন গাজী সাহেবরাই “তাতে অংশ গ্রহণ করেন। 
জাফর খা গাঙ্গী তার মধ্যে আদি ও অন্যতম। ভূদেব নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে 

গাজী জাফর খা! যে সম্পূর্ণ জয়ী হতে পারেননি এবং যুদ্ধে যে তিনি নিহত 
হয়েছিলেন, তাও কুরসীনামা 'ও শিলালিপি থেকে বোঝা যায়। পরে উলুগ 
খা সেই সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এবং খান্ই-জাহাঁন জাফর খাও নিশ্চস্ত 

হতে পারেন নি। 
স্থৃতরাং জাফর খাঁ গাজীর অভিযানের সময় ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-পাওুয়া- 

মহাঁনাদ অঞ্চলে যে হিন্দু সাঁমস্ত রাজাদের প্রচণ্ড আধিপত্য ছিল, তা৷ পরিষ্কার 
বোঝা যায়। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী তখন সবচেয়ে বরধিষু স্থান ছিল, বাণিজ্য 

কেন্দ্ররূপে সপ্তগ্রাম এবং ধর্মতীর্থ ও বিগ্যাকেন্দ্র হিসাবে ত্রিবেণী। ত্রয়োদশ 

শতাব্দীর মাঝামাঝি এই অঞ্চলে কিছুদিন উড়িষ্যার রাজবংশও আধিপত্য 

বিশ্তার করেছিনেন এবং স্থানীয় বাঙালী হিন্দু রাজারা তাতে বাধা দেন নি, 
কারণ মুসলমান অভিযান কাছেই আরম্ভ হয়েছিল তখন। উড়িস্যারাজ 
মুকুন্দদেব শোন যাঁয় ত্রিবেণীতে তীর্ঘযাত্রীদদের জন্য ঘাট ও মন্দির নির্মাণ 
করে দিয়েছিলেন। মান নৃপতি এই উড়িস্যারাজেরই কোন বংশধর ছিলেন 

কিনা বলা যায় না। ত্রিবেণীতে হিন্দু রাজাদের পৌষকতায় তৈরি বহু দেবালয় 

ছিল, পশ্চিমবাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান ব্রিবেণীতে দেবদেবী ও দেবালয়ের 
সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে থাকা ম্বাভাবিক। এখন সেই দেবালয় ও দেবদেবীর 
বিশেষ কোন অস্তিত্ব মেই কোথাও। জাফর খা গাজী ও তাঁর পরবর্তী 
যোদ্ধাদের যুদ্ধের সময় সেই সব দেবালয় ও দেবমুতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তার 
বিস্তৃত নিদর্শন ত্রিবেণীর জাফর খার মসজিদ ও সমাধিম্তস্ভের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। 



জাফর খ| গাজী ৪৯৫ 

জাফর"খাঁর মসজিদের আর একটি গুরুত্ব আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে 

মুসলমান আমলের যত মসজিদ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রাচীন মসজিদ 

হুল ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ । “তবকৎ-ই-নাসিরী'তে বলা হয়েছে যে 

লক্ষ্শীবতীতে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ( ৫৯৬-৬০২ হিজরা) এবং হুসান্উদ্দিন 

ইওয়াজ (৬১২-৬২৪ হিজরা ) মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার কোন 

চিহ্ন নেই কোথাঁও। বাংলাদেশে মসজিদ-নির্মাণ সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরানো! 
শিলালিপি, পাওয়! গেছে মালদহ জেলার গঙ্গীরামপুর থেকে, তারিখ ৬৪৭ 

হিজরা বা ১২৪৮ সাঁল। এই মসজিদেরও কোন চিহ্ন নেই এখন। এর পরেই 
হল ৬৯৮ হিজরাঁর ত্রিবেণীর মসজিদ । স্ৃতরাং ত্রিবেণীর জাফর খার মসজিদই 

বর্তমানে বাংলা দেশের সবচেয়ে প্রাচীন মমজিদ ।১ * 

জাফর খার সমাধির পূর্বদ্ধারে পাথরসংলগ্ন একটি লৌহথণ্ড আছে, স্থানীয় 
লোক বলে "গাজীর কুড়ুলঃ। . গাজীর কুঢুল নড়েচড়ে, পড়ে না। সিংহবিক্রম 

জাফর খ যে খড়গ ও ভল্ল নিয়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, 

গাঁজীর কুডুল তারই স্থাতি বহন করেছে। কিন্তু রূপান্তরিত স্বৃতি। হিন্দু- 

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আঁজ জাফর খী ও তার বংশধররা দেবতার 
মতন পুজা পান। শোনা যায়, সিংহবিক্রম জাফর খাও নাকি গঙ্গাদেবীর 
মৃতি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে কোরানের বদলে গঙ্গান্তোত্র আবৃত্তি 
করেছিলেন। স্তোত্রটি এই £ 

স্থরধুনি মুনিকন্তে তারয়েঃ পুণ্যবস্তং 
মস! তরতি নিজ পুণ্যেস্তত্র কিন্তে মহবমূ। 

যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্ 

তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বম্ মহত্বমূ। 
কোরানের বদলে গঙ্গান্তব। ধর্মযোদ্ধা গাজী এইভাবে অবিশ্বাসীদের 

গঙ্গাদেবীকে বরণ করে হিন্দু-*সলমান উভয়েরই বরেণ্য হয়েছেন। বাংলার 

মাটিতে এইভাবেই মানুষ একবর্মের সঙ্গে অন্যধর্মের সমন্বয় করে নিয়েছে। 

বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির এইটাই প্রধান বিশেষত্ব। 
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সপ্তগ্রাম 

বাংলার গাঙ্গের সভ্যতার উতান-পতন হয়েছে গঙ্গার ভাঙাগড়ার তালে 

তালে। গঙ্গ৷ একসময় ত্রিবেণীর কাছে এসে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে যেত। 

সরম্বতীর ধার! দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতরগীয়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। 
যমুনার ধারা দক্ষিণ-পূর্বে বয়ে যেত এবং ভাগীরথীর ধার! দক্ষিণে হুগলী ও 

আদিগঙ্গার প্রবাহপথে, কলকাতা, কালীঘাঁট, গড়িয়া, বারুইপুর, মগরার 
পাশ দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ত। সরম্বতীর ধারা একসময় তমলুকের কাছে 

কোন খাড়িতে গিয়ে পড়ত এবং শুধু দামোদর ও রূপনারায়ণ নয়, অন্যান্য 

অজন্র ছোট ছোট নদীর জলধার। যিশত তার সঙ্গে। তমলুকের মতন 
সাতগীয়েও বাণিজ্যতরীর চলাচলের পথে কোন বাধা ছিল না। চতুর্দশ থেকে 

যোঁড়শ শতাব্দী পর্যস্ত একাধিক বিদেশী পর্যটক, ধারা বাংলাদেশে জলপথে 

সাতগীয়ের বন্দরে এসেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, সমুদ্রকূল থেকে 
সপ্গ্রামের দূরত্ব খুব বেশি নয়। একথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, সরম্বতীর 

দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ধারা দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদনদীর প্রবাহের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে, ভাগীরথীর দক্ষিণাভিমুখী সম্মিলিত ধারায় বয়ে গিয়ে 

বঙ্গোপসাগরে পড়ত। বণিকদের বাণিজ্যতরী সহজেই সমুদ্র ছেড়ে নদীপথে 

সপ্তগ্রাম এসে পৌছত এবং মধ্যযুগের বিদেশী পর্যটকরা তাই প্রায় সকলেই 
এসে সগ্চগ্রামে নামতেন, যেমন প্রাচীন হিন্দুযুগের পধটকরা নামতেন তমলুক 
বন্দরে । তমলুক বন্দরের প্রাধান্ত কমতে থাকে অষ্টম শতাবী থেকে এবং 

নদীমুখে চড়। পড়ার জন্য তার পর থেকে তমলুকের দ্রুত অবনতি হতে 
থাকে। তমলুকের অবনতির পর থেকেই মনে হয় বন্দর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে 

সপ্তগ্রামের প্রীধান্ত বাড়তে থাকে, নবম-দশম শতাবী থেকে। অর্থাৎ 

হিন্দুযুগেই (পাল ও সেনরাজাদের আমলেই ) সপ্তগ্রামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বন্দর কেন্দ্র করে সগ্তগ্রামে লোকালয় ও বাণিজ্যনগর গড়ে উঠতে 

থাকে। তারপর মুসলমানযুগের প্রায় গোড়া থেকেই সপ্তগ্রাম মুসলমান 
শীসকদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী 
প্ধস্ত সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগ বললে তুল হয় না। সঞ্তদশ শতাব্বীতে হুগলী- 
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ব্যাণ্ডেল-চুণ্চুড়া এবং অষ্টাদশ শতাবী থেকে কলকাতা বাংলার প্রধান 
বাণিজ্যনগর ও সভ্যতাঁকেন্দ্র হয়ে ওঠে । প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন ও এতিহাসিক 
প্রমাণ যা পাওয়া যায় তা থেকে সপ্তগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে এছাড়া অন্ত 

কোন ছবি আকা যায় না। 

সপ্তগ্রামের অতীত ইতিহাসের নিদর্শন আজ অধিকাংশই সরম্বতীর 

প্রাচীন গর্ভে বিলীন। বণিকের বাণিজ্যতরী চলাচলে সরগরম সপ্তগ্রাম 
নগর ও সরস্বতী নদী দুই-ই আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সরস্বতী এখন 
ক্রমবিলীয়মান খালে পরিণত হয়েছে এবং ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে আজও 

তার শীর্ণকায় অস্তিত্ব দেখ! যায়। একখানা নৌকাও আজ সরম্বতীর বুকে 
ড় বেষে চলতে পারে না, শীত গ্রীষ্মকালে জলের রেখাটুকু পর্মস্ত অনেক. 

জায়গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্তরাং সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগের কাহিনী রচনা করা 
আজ সত্যই কঠিন। তবু আশপাশের নিদর্শন, এতিহাসিক ও সাহিত্যিক 
প্রমাণাদি থেকে সপ্ত গ্রামের লুপ্ধ ইতিহাস কিছুট! পুনরুদ্ধার করা সম্ভব । 

ইতিহাস, সাহিত্য ও পর্যটকদের বিবরণ থেকে সপ্তগ্রামের যে উল্লেখ 

পাওয়া যায়, তার কালাহুক্রমিক পরিচয় এই £ 
১। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ, অর্থা২ ১২৯৮ সাল থেকে একাধিক 

আরবী-ফাঁরসী শিলালিপি পাএয়া ষায় সাত্গ। অঞ্চলে । 

২। ১৩২৮ সালে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে বাংলাদেশের তিনটি 
শাঁসনকেন্দ্রের মধ্যে সাত একটি বলে জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 

শীসনকেন্দ্র ছিল সাতর্গা, বাকি ছুটি ছিল লক্ষষণাবতী ও সোঁনারগা!। 

৩। ফকরুদ্দিনের রাজত্বকালে ইবন্বতুতা বাংলাদেশে বেড়াতে এসে 

সাতর্গার বন্দরে অবতরণ করেন--১৩৪৫-৪৬ সালে। 

৪। ঠেতন্য-জীবনীসাহিত্য “চতন্যভাঁগবত” গ্রন্থে সপ্তগ্রামের বর্ণনা পাঁওয়।! 
ষায়--১৫৩০-৪ সালে । - 

৫€। ১৫৩৭-৩৮ সাল থেকে সাত সম্বন্ধে পতু গীজদের বিবরণ পাওয়া যায়। 

৬। রালফ ফিচও সাতর্গায়ের উল্লেখ করেন--১৫৮৩-৯১ সালে । 

৭। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে সপ্তগ্রামের বর্ণনা আছে--১৫৭৪ থেকে 
১৬৪ সালের মধ্যের কথা। 
তারপরেই সপ্ত গ্রামের অবনতির যুগ । 

৩২ 
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ত্রয়োদশ শতাববীর শেষদিকে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী অঞ্চল মুসলমান অধিকারে 
আমে বলে মনে হয়। তার আগে সপ্তগ্রাম হয়ত কোন হিন্দু সামস্তরাজার 
শাসন[ধীন ছিল। এই প্রসঙ্গে সেনরাঁজাদের “বিজয়পুর” রাজধানীর কথা 
মনে পড়ে । লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী সেনরাজাদের রাজধানী “বিজয়পুর' 

বলে উল্লেখ করেছেন। “পবনদূত' নামে যে দৃতকাব্য ধোয়ী রচনা করেছেন 
তাতে বিজয়পুরের ষে ভৌগোলিক অবস্থানের নির্দেশ পাওয়। যায়, ত। থেকে 
বোঝা যায় যে, বিজয়পুর ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার তীরে কোথাও অবস্থিত ছিল। 

ত্রিবেণীর পূর্বতীরে হালিশহরের কাছে “বীজপুর” অঞ্চল মনে হয় এই বিজয়পুরের 
স্বতিবহন করছে। লক্ষ্পণমেনের সময় থেকে সেনরাজাদের তিন জায়গায় 

তিনটি রাজধানী থাকাও অসম্ভব নয়। একটি ছিল, পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে 
বীজপুর বা বিজয়পুরে, ছিতীয়টি ছিল পাঁল রাজধানী রামাবত্তীর কাছে 

লক্ষ্মণাবতীতে, তৃতীয়টি ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে ৷ বিক্রমপুর থেকে বোধ 

হয় অরিরাজ দলুজমাধব ( দেববংশের বিখ্যাত দশরথদেব ) সোনারগীয়ে 

রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন, ১২৮ সালের কাছাকাছি কোন সময়। সেই 

সময় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেও হয়ত বীজপুর থেকে সাতগীয়ের প্রাধান্ত বাড়তে 

থাকে। তখন সাতগ|৷ কোন হিন্দু সামস্তরাজার অধীন ছিল বলে মনে হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে তুখরাল খা! ও উড়িস্তারাজ প্রথম নরসিংহদেবের অভিযানের সময়, 
১২৭২-৪৩ সালেও দেখা যাঁয়, সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারভুক্ত ছিল না এবং 
স্বাধীন হিন্দুরাঁজা সেখানে রাজত্ব করতেন £ 

58172861212 €(57069.0107 ) 85 501] 01751100060, 2120 0১6 

0150106 06 90175 আ৪ও 506৮71) ড/101) 361001-11706106010001700 

[71700 [9189 010800০8 [7190015 06,.,301068]1 : ৬০1, 2, 0. 49) 

এই হিন্দুরাজা কে ছিলেন জান! যায় না, হয়ত ভূদেব নৃপতি বা তার 

পূর্বপুরুষ কেউ ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্বীর শেষ দিকে সপ্তগ্রাম অঞ্চল 

মুসলমানরা যুদ্ধ করে দখল করেন। এই যুদ্ধে গাঁজী সাহেবরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক! গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিব্ণৌর জাফর খা গাজীর জিহাদের কাহিনী 
থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। জাফর খাঁর মাদ্রাসার শিলালিপিও 

তার প্রমাণ। ১৩২৮ সাল থেকে মহম্মদ্-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে সাতগ! 
দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শাসনকেন্ত্র হয় এবং আজম-উল্-মুল্ক ইয়াইয়া 
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সাতার শাসনকর্ত। নিযুক্ত হন। তারপর ফকরুদ্দিনের রাজত্বকালে বিখ্যাত 
পর্যটক ইবন্বতুতা যখন বাংলাদেশে আসেন তখন তিনি এই সাতগী বন্দরে 
নামেন। অনেকে বলেন, ইবন্বতুৃতা চাটিগী! বা চট্টগ্রাম বন্দরে এসে 
নেমেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বতুতা সাতগ বা সপ্গ্রাম বন্দরে 
এসেই নেমেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝ! যাঁয়। সাতগা 
তখন সমুদ্রকূল থেকে বেশি দুরে ছিল না। সমুদ্রগামী বড় বড় বাণিজাপোত 
তখন সাত পর্যস্ত সহজেই যাতায়াত করত। সাঁতগী! ছিল তখন দক্ষিণ 
পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে বড় বন্দর ও বাণিজ্য-নগর। তমলুকের পর তখন 

সাতর্গায়ের সমৃদ্ধির যুগ। বতুতা পরিষফার বলেছেন যে, গঙ্গা ও যমুনার 

সঙ্গমস্থলে যেখানে হিন্দু তীর্ঘযাত্রীদ্দের সমাবেশ হয়, সাতরগী তার কাছেই. 
অবস্থিত। ন্ুতরাং সাঁতগী কখনও চাটিগ! বা চট্টগ্রাম হতে পারে না। 
আচার্য ষুনাথ সরকারও এই কথা বলেছেন £ ১ 
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স্থতরাঁং বতুতার 50000857819 ষে চাটিগা! নয়, সাতর্গা, তাতে কোন 

সন্দেহ নেই। সাঁতরগ| থেকেই সোজা জলপথে ইবন্বতুত শ্রীহট্রের মুসলমান 
ফকির-সন্দ্শনে যাত্রা করেছিলেন। বতুতার বিবরণ পড়ে সাত! বন্দরের 

১:731500:5 ০£ 3616919 [080০9 002)1৬,, ৬০1, 2. ঠ১ 200, £০90১066, 
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যে ছবি চোখের সামনে ছেসে ওঠে, আজ কোথায় সে ছবি অন্তর্ধান করে 
গেছে প্রান্কতিক পরিবর্তনের ফলে, ভাঁবলেও অবাঁক হতে হয়। একসময় 

সাতগী বন্দর থেকে বিশাল নৌবহর নিয়ে ফক্রুদ্দিন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন 
লক্ষ্ণাবতীর দিকে । সরম্বতী নদীর তখন কি বিশাল রূপ ছিল এবং 

সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ কত ঘনিষ্ঠ ছিল, আজকের ক্গীণশ্োতা! 

সরম্বতীর দিকে চেয়ে ত৷ কল্পনাও করা যাঁয় না। 

সপ্তগ্রামের ন্বর্ণযুগের সুচনা তখন থেকেই হয়েছে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই। 
পশ্চিমবঙ্গের বণিকশ্রেণী ধীরে ধীরে সপ্তগ্রামে এসে বসবাঁসও করতে আরম্ত 

করেছেন। স্থ্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক তামুলি-বণিক, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বণিক। 

বণিকদের প্রধান বলতিকেন্দ্র হিসাবে সপ্চগ্রামের প্রাধান্য এত বেড়ে যাঁয় যে, 

বণিকসমাজে সপ্তগ্রামবাসীদের একট! স্বতন্ত্র কুলমর্ধাদা৷ গড়ে ওঠে। তার নাম 

্যগ্রামী'কুল। ইবন্বতৃতার পরিভ্রমণের প্রায় ছু-শ বছর পরে তাই বৃন্দাবন দাস 

য্খন “চৈতন্তভাবগত" গ্রন্থ রচনা! করেন, নিত্যাঁনন্দ যখন সপ্রগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম 

প্রচারের জন্য যাঁন, তখন সপ্তগ্রামের বনিক-সমাজের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন 

তাতে আঁদৌ কোনরূপ অতিরঞ্ণন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। 

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। 

সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বগণ সছে॥-". 

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে । 

রহিলেন মহাপ্রভু ভ্রিবেণীর তীরে ॥ 

কায়মনোবাঁক্যে নিত্যানন্দের চরণ। 

ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥.. 

যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। 

পবিত্র হইল ছিধা নাহিক ইহাতে ॥ 

বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার । 

বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥ 

সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। 

আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে ॥ 

বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ। 
মর্বভাবে ভজিলেন লইয়া! শরণ ॥ 
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বণিক মভের কৃষ্ণতজন দেখিতে । 

মনে চমৎকার পায় মকল জগতে ॥ 

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার। 

বণিক অধম মূর্থ যে কৈল উদ্ধার ॥ 

সপ্ডগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়। 

গণসহ সঙ্কীর্তন করেন লীলায় ॥ 

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার। 

শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার | 

( চৈতন্তভাগবত : অস্ত, ৫ম অ) 

ইবন্বতুতার প্রায় দু-শ বছর পরে সপ্তগ্রামের ছবি একেছেন বৃন্দাবন, 
দাস। এর মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয় না। অগ্রগ্রামে 
উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাঁটটিতে . গেলে চৈতন্যভাগবতকারের এই চিত্রের কথা মনে 

পড়ে। আর মনে পড়ে, সপ্গ্রামের মেই বণিকসমাজের কথা । 

বখতিয়ার খিলজির নদীয়া অভিযানের প্রায় এক শতাব্দী পরে সপ্তগ্রামের 
উল্লেখ পাওয়া যায় মুসলমান শিলালিপিতে। এই এক শতাব্দীও (ত্রয়োদশ 

শতাবী ) যে সপ্তগ্রাম কোন হিন্দু সামন্তনূপতির অধীন ছিল, তা বুঝতে কষ্ট 
হয় না। সপ্তগ্রামের প্রাধান্ত তখনও কমেনি । বরং সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগ তখন। 

আফ্রিকান পর্যটক ইবন্বতুতা সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা! দিয়েছেন তা৷ থেকেই তার 

সমৃদ্ধির পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। শুধু প্রধান বন্দর-নগর নয়, বাংলার 
সুলতানের বাসস্থান ছিল তখন সপ্চগ্রামে। নাম দেখেই বোঝা যায়, সাতটি 

গ্রাম জুড়ে ছিল সেকালের সপ্তগ্রামের সীমানা । সপ্তখবির সাধনার স্থান 
ত্রিবেশীসঙ্গমের নিকটবর্তী সপ্তগ্রাম যে হবে তাতে কোন বিস্ময়ের কারণ নেই। 
কিন্তু সপ্তগ্রাম নামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সাতটি গ্রাম নিয়েই 

ছিল সপ্তগ্রাম।১ 
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এই সাতটি গ্রামের প্রায় সবগুলিরই অস্তিত্ব এখনও আছে, কিন্তু তা দেখে 
তার্দের অতীতের সেই যৌথসত্। ও সমৃদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 
বাশবেড়ের মতন ছু-একটি গ্রামের বর্তমান অবস্থা দেখে কেবল এই কথাই মনে 

হয় যে, বাংলার সভ্যতা কতখানি প্রক্কতিনির্ভর, অর্থাৎ নদীমুখাপেক্ষী। 
তমলুক, সপ্তগ্রাম, হুপ্গলীর মতন কলকাতাও যে একদিন পরিত্যক্ত সভ্যতার 
কলরবশূন্য সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হুবে না, ত1 বলা! যাঁয় না। অবশ্য আজ আর 
বাণিজ্যের সম্পদ শুধু জলপথনির্ভর নয়, রেলপথ-মোটরপথ ও বিমানপথ- 
ভরও বটে। স্থতরাঁং বন্দর-নগর হিসাবে ভবিষ্যতে নগণ্য বলে গণ্য 

হলেও, তমলুকের বা সপ্তগ্রামের ছুঙাগ্য হয়ত কোনদিন কলকাতার 

হবে না। 

সপ্তগ্লামের কথা বলি। সপ্তগ্রামের বিশ্ময়কর সমৃদ্ধির জন্যই গাজী জাফর 

খা পিংহবিক্রমে স্থানীয় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই অঞ্চল দখল 
করেছিলেন । সপ্তগ্রামের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ছিল বলেই এই অঞ্চলে হিন্দু 

দেবদেবী ও দেবাঁলয়ের উপাদান দিয়ে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরির প্রয়োজন 
হয়েছিল। পাওয়া ত্রিবেণীর মতন সপ্তগ্রামের মসজিদেও হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন 

ষথেষ্ট দেখা যায়। ভাঙা দেবমৃতির পিছনে আরবী লিপি উৎকীর্ণ করা 
হয়েছে। উংকীর্ণ এই সব আরবী লিপি থেকে জান! যায় ষে, মামুদ শাহের 
রাঙ্গত্বকালে হিজরী ৮৯২, বা! ১৪৫৭ সালে তববিয়ৎ খা একটি মসজিদ নির্মাণ 

করেন। 

সপ্তগ্রামে এখন এই মসজিদের ভগ্ন।বশেষ ছাড়া কিছু নেই । আর-একটি বড় 

মসজিদ, ৯২৬ হিজরীতে (১৫২৯ সাল) সৈয়দ জামাঁল-দিন্ হুসেন নির্মাণ 
করেন। তৃতীয় মমজিদ উলুগ হর ৮৯২ হিজরীতে (১৪৮৭ সালে ) তৈরি 
করেন। এ ছাড়! সৈয়দ ফকরুদ্দিনের, তার স্বর ও খোজার সমাধিও 

আছে। মনজিদ নির্মাণের লিপিগত প্রমাণ থেকে বোঝ! যায়, পঞ্চদশ 

শতাব্ধীর মধ্যে সপ্তগ্রাম শুধু মুসলমান শামনকেন্দ্ররূপে নয়, মুসলমান ধর্ম ও 
সংস্কৃতিকেন্ত্ররপেও অগ্রগণা হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মসংস্কাতির অন্ততম কেন্দ্রকে 
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মুসলমান ধর্মসংক্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার কাজ শেষ হয়ে যায় পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যে। 

আনুমানিক ১৪৮৬ লালে শ্রীচৈতন্যের জল্স হয়। তার প্রায় দু-শ বছর 
আগে জাফর খা সপ্তগ্রাম অঞ্চল জয় করেন। চতুর্খশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের 
জন্মের একশতাবী আগেই, সপ্তগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুসলমান শাসনকেন্ত্র 
হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্ের জন্মের প্রায় দেড়শ বছর আগে আফ্রিকান পধটক 

ইবন্বতুতা সপ্তগ্রামে এসেছিলেন। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ ছিল তখন। 
পঞ্চদশ শতাবীতে সংঘাত ও বিরোধের পর্বও যে শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁও 

অনুমান করা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক তখন স্থখ 

শান্তিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-নগরে বসবাস করছে। মুসলমান গাজী 

সাহেবদের এতিহািক ভূমিকার কথা ভূলে গিয়ে হিন্দুমুসলমান সকলেই" 
তখন গাজীর দরগায় গ্রার্থন1 ও পুজো! করছেন। এই শাস্তি ও শৃঙ্খলার জন্যই 

হিন্দু বণিকরা তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে উঠে এসে সপ্তগ্রামে বসবাস 
আরম্ভ করেছেন। উনবিংশ শতাব্বীর কলকাতার মতন পঞ্চদশ ও যোডশ 

শতাব্দীর সপ্তগ্রাম বণিকসম্প্রদায়ের কাছে প্রধান আকধণকেন্দ্র ছিল। পরে 

স্থবর্ণবণিকসমাজে স্বতন্ত্র “সপ্গ্রামীয় সমাজের উৎপত্তি থেকে সপ্তগ্রামের 

প্রাঁধান্ত ও প্রতিষ্ঠার কথা পরিফার বোঝ যায়। হ্ববর্ণবণিকদের কুলজী গ্রন্থে 

দেখা যায় যে, ১৫১৪ খুস্টাব্ে কর্জনাসমাঁজ ভর্গ হয়। 

চৌদ্দশত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জন||****"" 
বিশেষ বণিক সব ছিল স্থখবাসী 

পরিবার সহিত হুইল নানাঁদেশী ॥ 

১৫৩৭ সালে কর্জনা সমাজের অজরচন্দ্র খা পরলোক গমন করলে তার ছুই 

ভাগনে পতিরাজ দে ও নীলাম্বর দত্ত ভাট পাঠিয়ে দুরদূরাস্তের স্থবর্ণবণিকদের 
শ্রা্ধে নিমন্ত্রণ করেন। সমাজভঙ্গের আগে কর্জনায় ৭৯২ ঘর স্ববর্ণবণিকের 

বাস ছিল । তার মধ্যে ৫*২ ঘর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কর্জনায় উপস্থিত হন, 

বাকি ২৯* ঘর হন না। এই ২৯* ঘর স্থবর্ণবণিক “সপ্তগ্রামীয়' বলে পরিচিত 

হন।১ এই কাহিনীর এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে। বোঝা যায়, সঞ্চগ্রামীয় 

১ নিমাইটাদ শীল, হুবর্ণবশিক, পৃঃ ৬৫। 
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বণিকদের মধ্যে এর ও সমৃদ্ধির জন্য তখন আত্মাতিমাঁন দেখ! দেয় এবং সেই- 

জন্য তার] স্বতন্ত্র কুলমর্যাদ1 দাবি করেন। কুলজীর কালের সঙ্গে এতিহাসিক 

কালও অনেকট। মিলে যায়, কারণ বৃন্দাবন দামের “চৈতন্যভাগবত” রচনার 

কালও ষোড়শ শতাবীর গোড়ার দিক । সেই সময়েই দেখা যায়, কর্জনার 

( বর্ধমান ) সমাস ভেঙে গিয়ে সপ্তগ্রামীয় সমাজ স্বতন্ত্র মর্যাদায় গড়ে উঠছে। 
সুতরাং বৃন্দাবন দাসের সপ্তগ্রামের স্থবর্ণবণিকসমাজ-বর্ণন। আদৌ কাল্পনিক নয়, 
এতিহাসিক। পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত বণিকবংশ এই সপ্তগ্রাম থেকে 

হুগলী-চু'চুড়। হয়ে কলকাতা শহরে আসেন। তার মধ্যে কলকাতার অন্যতম 
প্রধান স্থবর্ণবণিকবংশ চোরবাগানের মল্লিকর॥ উল্লেখষোগ্য । চোরবাগানের 

মল্লিকদের আদিপুরুষ মধু শীলের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ যাঁদব শীল প্রথম “মল্লিক 
উপাধি পান। মধু শীলের বংশধররা সপ্তগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। 
সপ্তগ্রামের অবনতির পর তাঁদের বংশধরর1 হুগলী-চু'চুড়াতে বাস করে 
কলকাঁতার গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। কলকাতায় প্রথম 

আসেন জয়রাম মল্লিক। গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়াম ছুূর্গ নির্মাণের সময় 

তারা বর্তমান পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে উঠে যাঁন।১ বাংলার বণিকসমাজের 

এই বসতির ইতিহাঁলের সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের উখ্বান-পতনের ধারা যে কত 

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোবা যাঁয়। 

যোড়শ শতাব্ীর গোড়ার দিকে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে 

বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। তার প্রায় দু-শ বছর আগে গাজী জাফর খ! 

সপ্তগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রচার করেছিলেন। জাফর খার আমলে 
যে সপ্গ্রাম অঞ্চলে বিষুপুজা, হূর্ধপূজ! প্রভৃতির রীতিমত প্রচলন ছিল 
এবং একাধিক বিষুমন্দির হূর্ধমন্দির ইত্যাদি ছিল, তা এখানকার মসজিদ ও 
মাদ্রাসার গাত্রসংলগ্ন দেবদেবীর মৃত্তি ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখেই বোঝা 
যায়। যে-সপ্তগ্রামে একদিন বিঞুপুজার প্রচলন ছিল সেইখানেই নিত্যানন্দ 
চৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্বধর্মের প্রচার করেছিলেন। একসময় জাফর খার অন্চর 

যে-মুসলমানর! সপ্তগ্রামে ধর্মযুদ্ধে বিষ্বপ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তারাও 

১485০0৮560৮ 01 1818 19361701058 1+081110 39108011: 814 1718 
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নিত্যানন্দ্রে প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। প্রসঙ্গত বৃন্দাবন দাস তারও 
ইঙ্গিত করেছেন__ 

অন্যের কি দায়, বিষুদ্রোহী যে বন। 

তাহারাও পাঁদপন্মে লইল শরণ ॥ 

যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার | 

ব্রাহ্মনণেও আপনারে জন্মায়ে ধিক্কার | 

(অন্থ্য, ৫ম অ) 
বৃন্দাবন দাঁসের উক্তি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসের কি 

বিচিত্র গতি! জাঁফর খার দু-শ বহর পরে শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের যুগে 
সপ্তগ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির যে পরিচয় 

পাওয়া যায়, তা উল্লেখযোগ্য । শুধু তাই নয়, বিষ্ুপ্রোহী যবনর! (জাফর 
খাঁর যুগের ) ষে নিত্যানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অশ্রপাত করছেন, বৃন্দাবন 
দাসের এই সামাজিক চিত্রও স্মরণীয়। 

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়” কাব্যে সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা! পাওয়া যায় তাঁও 

মিথ্যা নয়। কারণ সেটা পঞ্চাদশ শতাবীর শেষ বা যোড়শ শতাবীর 

গোড়ার কথ! অর্থাৎ সপ্তগ্রামের ন্বর্ণযুগের কথা। মপ্তগ্রম-সমাজের চমৎকার 

বর্ণনা করেছেন বিপ্রদাস £ ১ 

বুহিত্র চাপায়্যা কলে টাদে! অধিকারী বলে 

দেখিব কেমন সপ্চগ্রাম 

তথা সখি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান 

সোক্ষ মোক্ষ রম্যস্তর ধাম।"" 

অভিনব স্থরপুরী দেখি ঘর সারি সারি 

প্রতি ঘরে কনকের বার! 

নানা রত্ব অবিশাঁল জ্যোতির্ময় কাচা চাল 

গজমুক্তা গ্রন্থিত ঝার!। 

সবে দেবে ভক্তি অতি প্রতি ঘরে নাগমৃতি 
রত্মময় সকল প্রাসাদে '** 

৯ এশিয়াটিক সোদাইটির 'বিবলিওখিকা ইঞ্ডিক/ দিরীজে প্রকাশিত ডঃ সুকুমার সেন 

সম্পাদিত 'মনসাবিজয়, ৮ম পালা, পৃঃ ১৪২-,৪৩। 



৫৩৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

নিবসে যবন জত তাহা! বা বলিব কত 

মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম 
ছৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরান বাজি 

ছুই ওক্ত করে তছলিম ॥ 

বৃন্দাবন দাস ও বিপ্রদাসের সপ্তগ্রাম বর্ণন! গ্রায় সমসাময়িক । পঞ্চদশ 

শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত সপ্তগ্রামের সামাজিক 

চিত্র এর মধ্যে পাওয়া যায়। সপ্তগ্রাম তখন অভিনব স্থরপুরী, সারি সারি 

ঘর এবং প্রতি ঘরে “কনকের বারা”। তা ছাড়া প্রতি ঘরে নানা দেবদেবীর 

মুতি। প্রচুর সন্ত্রস্ত মুসলমানেরও বাস সপ্ত গ্রামে । 
এর প্রায় এক শতাব্ধী পরে কবিকন্বণ মুকুন্দরাম ( ১৫৭৪ থেকে ১৬৭৪ 

থৃস্টাবের মধ্য) তার “চণ্তীমঙ্গল” কাব্যে সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা করেছেন তাতে ৪ 

সপ্তগ্রামের অবনতির স্বীকৃতি পাওয়] যায় না । 
এসব সফরে ধত সদাগর বৈসে। 

যত ডিঙ্গা লৈয়া তাঁরা বাণিজোতে আইসে ॥ 
সপ্তগ্রামের ববিক কোথাও ন৷ যায় 

ঘরে বসে স্থখ যোক্ষ নানা ধন পায় ॥ 

“সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়”, এই কথার মধ্যে কি বণিকদের 

ধননঞ্চরগত আত্মতৃপ্তির ইঞ্জিত আছে? আছে-_কিন্তু শুধু আত্মতৃপ্তির নয়, 
সপ্তগ্রামের অবনতিরও। আনলে মুকুন্দরাম সপ্তগ্রামের অবনতির যুগের 

বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্ত তখনও যেহেতু সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির স্বৃতি অত্যন্ত 

উজ্জ্বল তাই তিনি এই ধরনের ইঞ্গিত করেছেন এবং বলেছেন যে, সপ্ত গ্রামের 

লোক “ঘরে বসে স্থুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।” কবিকঙ্কণের প্রতিটি কথার 

মূল্য আছে। বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য কমে গিয়ে যখন হুগলীর 
প্রাধান্য বাড়ছে, বাণিজাতরী যখন আর সপ্তগ্রামে যাতায়াত করছে না তেমন, 

সপ্তগ্রামের অবনতির নিশ্চিত*সচনা হয়েছে যখন, তখন মুকুন্দরামের শ্রীমস্ত 

সদাগর সপ্তগ্রাম দর্শন করেন। এর প্রমাণ আমর! পতুগীজদের ইতিহাস ও 

বিবরণ থেকেও পাই। 

যোড়শ শতাবীর তৃতীয় দশক থেকেই দেখা যায় যে, পতুগীজ বণিকর। 
সাতর্গার বন্দরে আনাঁগোন! আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ চৈতন্তভাগবতকার 
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বৃন্দাবন দাসের সময় থেকেই অপ্তগ্রাষে পতু গীজরা হান! দিচ্ছে। নিত্যানন্দ 
ঘখন সধগ্রামে ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়েছিলেন তখন সেখানে ছু'চারজন পতু গীজ 
বণিককে দেখাও তাঁর পক্ষে আশ্র্ধ নয়। ১৫৩৭-৩৮ সালেই দেখা যায় যে, 

পতুর্সীজ বণিকর! সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকুঠি ও কাস্টম হৌস নির্মাণ করেছে 
এবং ১৫৬৫-৬৭ সালের মধ্যেই তার! ত্রিশ পয়ত্রিশটা জাহাঁজভতি কাপড়- 
চোপড়, চিনি, চাল ইত্যাদি সাত! থেকে চালান দিচ্ছে। ১৭৬৫-৬৭ সালে 

সীজার ফ্রেডারিক সপ্তগ্রামে আসেন। তখনও যে সপ্রগ্রামের অবনতির 

সৃচন! হয়নি তা তার বিবরণ থেকে বোঝা যায় £১ 
06 51616 06 98602£91 13 2 16550109016 81116 01016 101 8 

০161০ ০ 05০ 7$000165, 20001801196 10 ৫11 01310055, 010 ০3 

£০৬০)৪০ 095 06 1108 06 7908176, 8100. 100 19 501)1200 00 
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ফ্রেডারিকের আগমনের প্রায় বছর ত্রিশ পরে রালফ ফিচ. যখন সাতর্গীয়ে 

আসেন ( ১৫৮৩-৯১ সালে) তখন সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে তিনি সামান্য উল্লেখ 

করেছেন এই বলে--& 81016 0106 01 ৪ ০1016 ০৫ 006 1000165, 8170 

পাঠে 716101601 ০£ 001765.৮--1 কিন্ত হুগলী তখন সপ্তগ্রামের বদলে 

পতু গীজদের ০:00 0১100061)0+ বা ক্ষুদ্র বন্দর হয়ে উঠেছে। যোঁড়খ 

শতাবীর ষষ্ঠ দশকেই যে সগ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হয়েছে ত| ফ্রেডারিকের 
এই ভৌগোলিক বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় £ 
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বেতোড়ের পর নদীর জল কমে যাওয়ায় বড় বড় নৌকা সাত! পর্স্ত 
চলাচল করতে পারত না। ১৫৬৩ সালের কা । রালফ ফিচ. তার অনেক 

পরে এসেছিলেন সপ্তগ্রামে এবং তিনি আমাদের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 

সমসাময়িক বলা চলে। স্ৃতরাং কবিকস্কণের কথায় সপ্ত গ্রামের সমৃদ্ধির বদলে 

অবনতিই স্থচিত হচ্ছে এবং তার উক্তির তাৎপর্য আছে। 
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কষ্করাঁমের থগীমঙ্গল” কাব্যে যগীদেবী নানা দেশ ঘুরে নিজের পূজ। ও 
প্রতিষ্ঠা দেখতে দেখতে সপ্তগ্রামে এসে পৌছলেন এবং দেখলেন-_ 

সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তাঁর তুল 
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কুল? 
নিরবধি যজ্ঞদ।ন পুণ্যবান লোক: 

ষষ্ঠীমঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৯-৮০ সাল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ। সপ্তগ্রামের 

সম্মদ্ধি তখন অস্তমিত। সপ্ধগ্রামের নাগরিক রূপ হয়ত তখনও একেবারে 

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি; তবু কষ্ণরামের ষ্ীদেবী ঘা দেখেছিলেন তা সরস্বতীকৃলের 
সপ্তগ্রাম নয়, ভাগীরথীকৃলের ত্রিবেণী। বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। পরে 
প্রায় ১৭৭০ সালে, অর্থাৎ কৃষ্ণরামের যগীমঙ্গলের প্রায় এক-শ বছর পরে 

বিজয়রাঁম যখন “তীর্থমঙ্গল' রচনা করেন, তখন সপ্তগ্রামের সব এশ্বর্ব লুপ্ত 
হয়ে গেছে বোঝ] যায়, কারণ বিজয়রাঁম হুগলীর নাম করলেও সপ্তগ্রামের 

নাম করেননি । আরও প্রায় একশতাব্দী পরে দীনবন্ধু মিত্র যখন তার 

'স্থরধুনী কাব্য” রচনা করেন, তখনও সপ্তগ্রামের নামোল্লেখ করার তিনি 
প্রয়োজনবোধ করেননি । এইভাবে সঞ্চগ্রামের উ্থান-পতনের ইতিহাসের 

ধারাহুসন্ধান করা যায় বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসেও। বৃন্দাবন দাস ও 
বিপ্রদাসের উজ্জল বর্ণনার পর মুকুন্দরাম, ফ্রেডারিক ও ফিচের সন্দেহজনক 
ইঙ্গিত সপ্তগ্রাম প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় । কৃষ্ণরামের ত্রিবেণীকে সপ্তগ্রাম বলে 
ভূল করার মধ্যে সন্তগ্রাম নামের করুণ স্থতির পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর 

বিজয়রাম ও দ্ীনবন্ধুর চেতন থেকেও দেখা যায় সপ্তগ্রাম অবলুপ্ত। এই হল 

সপ্তগ্রামের কাহিনী । 



পাতুয়া 
বাংলাদেশে ছুটি বিখ্যাত পাওয়া আছে, একটি মালদহ জেলায়, আর 
একটি হুগলী জেলায়। এই ছুটি পাওুয়া যথাক্রমে বড় পেঁড়ো ও ছোট 

পেড়ো বলে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানযুগের এঁতিহাসিক নিদর্শন 
ছুগলী জেলার পাতুয়া ত্রিবেণী সপ্তগ্রামে প্রচুর আছে। সব মিলিয়ে যেন 
হুগলী জেলার এই অঞ্চলে একটি মুসলমানযুগের মিউজিয়ম তৈরি হয়ে 
রয়েছে। শুধু মুসলমানযুগের নয়, হিন্দুফুগেরও। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর 

মসজিদ এবং ছোট পাওয়ার 'বাইশ দরওয়াজ। শাহ স্ফির মসজিদ বিস্ময়কর 

প্রত্বতাত্বিক কীতিন্তস্ত। প্রতিটি স্তম্তে, শিলাখণ্ডে ও ইটের গায়ে হুগলী 

জেলার এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাঁস খোদাই করা আছে। 

ট্রেনে ষেতে বা গ্র্যা ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে যেতে দূর থেকে পাওুয়ার 
মিনার দেখা যায়। প্রায় ১২৭ ফুট উচু মিনার, পাঁচতলবিশিষ্ট, গোলাকার 
এবং উপরদিকের ব্যাস ক্রমেই ছোট হয়ে গেছে। স্থানীয় কিংবদস্তী হল, 

শাহ স্থৃফিউদ্দিন এই অঞ্চলের ( পাওুয়া ও মহানাদ ) হিন্দু সামস্তরাঁজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করে, হিন্দুদের জয়স্তস্তের অঙ্থকরণে এই মিনার তৈরি 

করেছিলেন। পাতুয়ায় শাহ স্ুফির আস্তানাও আছে। এ-অঞ্চলে কি 

করে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হুল তাই নিয়ে শাস্তিপুরনিবাসী 
মহীউদ্দিন ওস্তাগর একটি কেচ্ছাকাব্য রচনা! করেছেন। কাব্যের অবলম্বন 
হল শাহ সফিউদ্দিন সম্পকিত কিংবদস্তী। এই কিংবদস্তীর উপর মোটা 
রঙের পৌঁচ দিয়ে কবি মহীউদ্দিনের 'পাওুয়ার কেচ্ছা” রচিত। কেচ্ছার 

গোড়াতে কবি লিখছেন-_ 

বড় পেড়ে! ছোট পেঁড়ো৷ তিরব্ণৌ আর 

পীরের খাতেরে আল্লা করেছেন তৈয়ার ।*** 

আল্লার পেয়ারা পীর শাস্থফী সোলতান 
পাড়োয়! মকান মাঝে করেন মকান। 

এ খাতেরে পাঁড়োয়া যে জাহের আলমে 

শিরনি খতম হয় শাহ-হুফী নামে 1-- 
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এয়ছ] ভাতে কত লোক করে কহা' শুন! 

নাহি জানে কোনরূপ নেহাৎ ঠিকান!। 

: আমি বান্দা গোনাগার পাড়োয়াতে যাইয়া 
দেখি মুর! ঘর নেহাৎ করিয়া । 

বাদশাহী মকান হেন“হয় অচ্ুমান 
দেল জুড়াইয়! যায় দেখিয়া! মকান।*** 

এই ধরনের প্রস্তাবনার পর পাওয়ার কাহিনী শুরু হয়েছে। পাওুয়া 
নগরে পা নামে এক রাজ! ছিলেন। যেমন ভাগ্যবান, তেমনি পুণ্যবান 

রাজা। বাজপ্রাপাদদের অন্দরমহলে এক কুণ্ড ছিল যার জলে তেত্রিশকোটি 

দেবত! অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই কুগ্ডের জলে মরা মানুষ চুবিয়ে নিলে জ্যান্ত 
হয়ে উঠত-_ 

এয়ছ! কেরামত ছিল সে পানীর শুনি 

মোর্দা দিলে জিন্দা! হইত কুদরতে রব্বানি। 
পাও রাজার আমলে পাওুয়ায় হিন্দুর৷ বসবাস করত। হিন্দুদের মধ্যে মাত্র 

পাঁচ ঘর মুসলমানের বাঁস ছিল। বাঘের কাছে যেমন বকরি বাস করে, মেই 
রকম হিন্দুদের কাছে এই পাঁচঘর মুসলমান খুব ভয়ে ভয়ে বাস করত-_ 

কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান 

বাঘের নিকট রইত বকরির সমাঁন। 

এছলামের কারবার করিতে নারিত 

করিলে পাওব-রাজা সাজা দেলাইত। 
এই অবস্থায় পা রাজার মুসলমান গ্রজাদের দিন কাটত পাওুয়ায়। 

এমন সময় একদিন এক মুসলমান প্রজ। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে গো-বধ 
করল। হিন্দুরা জানতে পেরে ছেলেটিকে হত্যা করল। রাজার কাছে 
নালিশ কর! হল, কিন্তু পাও রাজা নালিশ গ্রাহ করলেন না। তখন পুত্রের 

মৃতদেহ নিয়ে পিতা! গেল দিল্লীর বাদশাহের কাছে । উদ্দেশ্য হল__ 

আনিব সঙ্গেতে করি পাগুব-সহরে 
লড়িয়া পাগুবরাঁজে দিব ছারে-খারে। 

দিল্লীর সিংহাসনে তখন ফিরোজ শাহ আদীন। অভিযোগ শুনে 
তিনি তাঁর ভাইপো! শাহ হুফীকে পাওুয়ায় পাঠালেন ফৌজ দিয়ে। শাহ 
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স্থধী এসে যুদ্ধ করলেন। জীয়তকুণ্ডের দৈবশক্তির প্রভাবে 'পাও্রাজার 

সৈন্তক্ষয় হয় না, শাহ হুফীও আর পেরে ওঠেন না। . হতাশ ছয়ে তিনি 
দিল্লী ফিরে যাব-যাব করছেন, এমন সময় পাতুরাজার এক হিন্দু গোপাঁলক, 
নাম নগর ঘোষ, শাহ স্ৃফীর কাছে এসে জীয়তকুণ্ডের কথা প্রকাশ করে 

দিলেন। নগর ইসলামধর্মে দীক্ষা! নিয়ে যোগীবেশে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ 

করে জীয়তকুণ্ডে গোমাংস ফেলে তার মাহাত্ম্য নষ্ট করে দিল। হিন্বুরাঁজা 

নিরুপায় হয়ে সপরিবারে ব্রিবেণীর গঙ্গায় ডুব দিলেন। পাতুয়া মুসলমান 

ফৌজের দখলে এল। শাহ ন্ুৃফীউদ্দিন বিরাট এক মসজিদ নির্মাণ করে 

পাওুয়াতেই বলবান করতে লাঁগলেন। ওন্তাগর রচিত পাড়ুয়ার কেচ্ছা 
এইখানেই শেষ হয়ে গেল। 

পাওয়ার কিংবদস্তীর বা পড়ুয়ার কেচ্ছাঁর এই পাুরাজা ও শাহ হ্থফী- 

উদ্দিন এঁতিহালিক ব্যক্তি কি না বলা যায় না। ব্লকম্যান সাহেব বলে 

গেছেন ১--- 
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পাও্রাঁজার কথাও কোন ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। হাওড়া- 

হুগলী জেলার সীমান্তে প্রাচীন ভূরিশ্রেী ব৷ ভূরশুটে পাত নামে একজন রাজ। 

ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক কন্দলীকার শ্রীধরাচার্ধের পৃষ্ঠপোষক এই পাওুরাজ। 

ছিলেন কায়স্থ রাজ! পাও দাস। কিন্তু পাওুয়ার পাওুরাজার সঙ্গে স্থান ও 

কালের দিক দিয়ে ভূরগুটের এই কায়স্থ রাজা পাও দাসের কোন সম্পর্ক আছে 

বলে মনে হয় না। তবে সগ্তগ্রাম, পাওুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান বিজয়ের 

পূর্বে ষে একাধিক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ছিলেন, তা আগে বলেছি। মুসলমান 

গাজীরা এই সব অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন এবং ধর্মযুদ্ধে নিহতও 

হয়েছিলেন। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামে তার এতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে শিলালিপিতে। 

বখতিয়ার খিলজির অভিযানের এক শতাব্দীর মধ্যেই হুগলী জেলার বা দক্ষিণ 

বাঢের এই অঞ্চলে মুসলমান অধিকার আরম্ভ হয়। কেবল রাজ্য জয় করা বা 

১:০০, 45818003০0০, 961)891, 1870, 



৪১২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

সিংহাসন দখল কর! নয়। এইসময় থেকে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাবীর শেষ 
থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্বস্ত ) ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভিযান 
চলতে থাকে বাংলাদেশে । বলবনবংশের স্থলতানদের রাজত্বকালে ( ১২৮৬- 

১৩২৮ খৃঃ ) ইসলামের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান আরম্ত হয়।১ 
.,১0৩ 9155 ০0৫6 006 [70952 ০0৫03917217 17. 361£21, 1770155 

100 50098 ৫01 ৮/2111006 21661011565 চ/56৮/210, ০01)06130:9020 

00011 21076165 210 155001595 117) 90000176 075 51181] 17100 

0110010511065: 15101 611] 00০17 212 11010106 01)611 ০ 

৪£91056 740 05110 001011)861012.,.100 00652 ৬০1০ 80060 0৫ 

(31582189100. £ড/11595 0£ [519210, 110 1000 01015 0176 01)৮/81:0 

ড/616 00 10185 218 1105162511815 1079011501016 হত 006 0013001:5 

06 0015 ০০০৬, 

স্টেপল্টন সাহেব মনে করেন যে, দিল্লীর স্থলতানরা এই সময় গাজীসাহেব 

ও আউলিয়াদের পাঠিয়ে ভিতর থেকে বাংলাদেশ জয় করার চেষ্টা করেন। 
এটা তাদের রাষট্রনীতির অন্যতম কৌশল ছিল। তাঁর মতে, বাংলায় যে সব 
গাজী গীর ও আউলিয়ার এসেছিলেন তার! দিলীর স্থলতাঁনদের 'পঞ্চম 

বাহিনী'। আচার্য ফছুনাথ এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন £ ৩ 

ভ/6 178৬০ 1709 169501 00 11010 0096 01256 “ড/2101101:5 11) 010০ 

296) ০06 41191) অ616 50 06816126625 6০ 900 825 006 1 

(001001017159 06 076 11 051110 50866 28118560106 00106, 

ধর্ম ও নীতির দিক থেকে এদের আস্তরিকতায় সন্দেহ করার কোন কারণ 

নেই। সাধারণত তারা নিজেদের দলবল নিয়ে ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের 
এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে কোন-না-কোন অজুহাতে '“সত্যাগ্রহ' করতেন। 

তারপর সেই সত্যাগ্রহী মুসলমান সাধুদের উপর যে কোন অন্তায় আচরণের 
স্থযোগ নিয়ে মুসলমান শাঁনকদের সেনাদল সেই রাজ প্রবেশ করত বিধ্মাদের 
সায়েন্তা করার জন্ত। পাতুয়া ত্রিবেণী প্রভৃতি অঞ্চলের রোমাঞ্চকর কাহিনীর 

১ 108002 ০1 867681, [08০০8 011 ৬০] 2, ৮, 6৪70 

২ এশিয়াটিক সোসাইটির জানণল, ১৯২২, ১৮ খণ্ড । 
৩ চয)80০ ০৫ 961789], 108০০800171, ৬০1৩ 29 ৮, 76, 



হুগলী-পাওুর। ৫১৩ 

মধ্যে যদি কোন সত্যকাঁর ইতিহাস বলে কিছু থাকে, তা হলে এই ধরনের 
কোন ইতিহান থাকাই সম্ভবপর।১ 

16 006 0000197 70051170 0801 0101. 16592101776 056 0650:06- 

0019 01 920 (30512805 0 9511)66, 8150 0156 1921501 1[38181) ০0: 
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11)611178106 002 01805 ০0: 10581002125 [" 

পড়ুয়ার কেচ্ছার মধ্যে যে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে তার মূলে এই 
ধরনের কোন এতিহাসিক ঘটনা আছে বলে মনে হয়। ত্রিবেণীর জাফর খার 
ইতিহাঁনও তাই। শিলালিপি থেকে জানা যায়, জাফর খা এসেছিলেন 
ব্রিবেণী অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে । তার কিছুদিন পরে মনে হয় শাহ 

সথফীউদ্দিন এসেছিলেন পাওুয়া অঞ্চলে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে । গাজী 
সাহেবদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বৌদ্ধ ও হিন্দু বিহার ও মন্দিরগুলিকে মসজিদে 
পরিণত করে ইসলামধর্মের পাকাপোক্ত বনিয়াদ তৈরি করা। দেশের মধ্যে 
তীর্থস্থান বা ধর্মের আস্তান! না স্থাপন করলে জনলাধারণের মধ্যে ধর্মের প্রভাব 

বিস্তার কর! সম্ভব নয়। সাধারণের মনে ধর্মের প্রভাব বিস্তার করতে ন৷ 

পারলে কেবল তলোয়ারের জোরে বাংলাদেশে অন্তত ইসলামের সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব হবে না, একথ! গাজী সাহেবর! মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। হিন্দু 
মঠমন্দির ও দেবালয়ের ধ্বংসম্তুপের উপর মসজিদ ও সমাধি তৈরি করেছিলেন 
এবং হিন্দুদের দেবদেবীর মতন গাজী-পীরের মাহাত্কাহিনী প্রচারেও উত্সাহী 
হয়োছলেন। হুগলী জেলার পাতুয়া-মহানাদ-ত্রিবেণী অঞ্চলে মুসলমান গাজী- 

পীরদের এই গুরুত্বপূর্ণ এতিহীসিক ভূমিকার বিস্ময়কর সব নিদর্শন রয়েছে। 

১.7718600 0£ 861789], 108০০৪ 01715, ৬০] 2, 2, 69, 



মহানাদ 
বাংলার নাথধর্ম ও নাথসংস্কৃতির অন্তম মহাকেন্দ্র মহানাদ। পশ্চিমবঙ্গের 

সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বললেও ভুল হয় না। হুগলী জেলার পাওুয়া ও পোল্বা 
থানার মধ্যে মহানাদ গ্রাম এখন গভীর জঙ্গলে ঢেকে গেছে। একসময় এই 

গ্রাম, পূর্বে ভাগীরথীমুখী দামোদর-শাখার তীরে, হুসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। বাংলার 

তথ! পূর্বভারতের অগ্যতম সাংস্কৃতিক দান যে নাথধর্ম, তাঁর বৃহত্বম কেন্দ্র 
মহানাদে ছিল বলে মনে হয়। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নাঁথষোগীদের এত বড় 
সাধনকেন্দ্র আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। বাংলার শৈব ও তান্ত্রিকদের 

অন্যতম প্রধান সাধনকেন্দ্র মহানাদের নামকরণ ৪ হয়েছে নাথযোগীদ্দের নাদতত্ব 

ব৷ নাদসাধন। থেকে । 

মহানাদ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, মহাঁশঙ্খনাদ থেকে মহানাদ নাম 

হয়েছে । এখনও নাকি মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে মহানাদের কোন দেউল থেকে 
শঙ্খ মৃদ্জ ইত্যাদি বাছ্যষস্ত্রের ধ্বনি হতে থাকে। বহু দূর থেকেও লোকে তা 
শুনতে পায়। এই কিংবদস্তী আপাতবিচারে অর্থহীন মনে হলেও, একেবারে 

অর্থহীন নয়। নাথষোগীদের নাদসাধনার স্থ্প্রাচীন ধারার এতিহা কিংবদন্তী 
এই শহ্খ মৃদঙ্গধবনির মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে । নাথযোগীরা৷ 

বলেন, চিত্তকে মন্ত্রের সাহায্যে নাদরপ ব্রহ্মশক্তিতে লীন করাই তাদের সাধনার 
উদ্দেশ্ট । নাদে জগৎ প্রতিষ্ঠিত। নাদরূপ মহাশক্তি জগৎরূপে প্রকাশিত। 

নাদের জ্ঞান না হলে জগতের জ্ঞান হয় না। নাদ আয়ত্ত হলে জগতও সাধকের 

আয়তে আসে । নাঁথষোগীর৷ তাই মন্ত্রাধনের উপর জোর দিয়েছেন। যোগী 

যিনি তিনি যথাবিধি ধ্বনি ও নাদ অবলম্বনে নিজের অভিব্যক্তি কামন! 

করেন। নাদের সঙ্গে মনকে যুক্ত করাই সাধকের কাজ । “হঠযোগপ্রদীপিকা» 

'যোগতারাবলী” প্রভৃতি গ্রস্থে তাই নাদাহুসন্ধানের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর! হয়েছে। 

নাদসাধনার প্রথম-অবস্থায় প্রাণবামু যখন ত্র্মরদ্ধে, যায় তখন সাঁগর- 
গর্জন, মেঘধ্বনি, ভেরীধ্বনি শোনা যায়। মধ্য-অবস্থায় প্রাণবায় যখন 
্রহ্মরদ্ধে প্রবেশ করে তখন শহ্খ-ঘণ্টাদির শব্দের মতন ক্ষীণ শব শোনা যায়। 
অস্ত-অবস্থায় প্রাণবাফু ব্রদ্মরন্ধে, সস্থির হলে ছোট ঘন্টা, কাশি, বীণা, 



হগলী-মহানাদ ৪১৫ 

ভ্রমরগুঞনেক্ষ মতন আরও ক্ষীণতর নাদ শোনা যায়। তারপর মন সমাধি 
লাভ করে। 

নাদসাধনার এই অবস্থাম্তরের কথা ভাবলে মনে হয় যেন সাধক ক্রমেই 
বাইরের জগতের কোলাহল ও গণ্ডগোল থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাচ্ছেন। 
প্রথমে তিনি যে সাগরগর্জন, মেঘগর্জন, ভেরীনিনাদ শুনছিলেন তা ক্রমে 
মাদল শঙ্খ ঘণ্টাঁর ক্ষীণতয় শবে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে বাশি বীণ| ও ভ্রমর- 

গুনের সুক্তম শবে লীন হয়ে যায়। এই নাদসাধন! নাথষোগীদের কাছে 
যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা গোরক্ষনাথের এই বাণী থেকে বোঝা যায় £ 
শ্রআদিনাথেন সপাদকোটি লয়প্রকারাঃ কথিতা জয়স্তি। 

নাদাহ্থসন্ধানকমেকমেব মন্যামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্॥ | 

"শ্রীআদিনাথ মহাদেব সপাদকোটিপ্রকার চিত্ববৃত্তি নিরোধের উপায় বলেছেন। 

সব রকম উপায়ই বর্তমান রয়েছে । কিন্তু আমরা কেবল নাদাহুসন্ধকানকেই 

লয়সাধনের মুখ্যতম উপায় বলে জানি ।” 

শব্ধ হমার] খরতর খাড়া রহনি হুমারী সাচী। 

দেখৈ লিখী না কাগদ মাড়ী সো পত্রী হম বাচী। 
মন বাধুগা পবন স্থ্য পবন বাধুগ! মন স্থ্য। 

তচ বোলৈগ! কোবত স্থ্য। 

“নাথদের উচ্চারিত শব্দ খাড়ার ন্ায়,। রহনিও তার অন্ুরূপ। তার! 

পরমাআ্স! প্রেরিত সেই পত্র পড়েছেন যা! লেখাও হয়নি, কাগজেও নেই। যখন 
মন ও পবন একত্রে বাধা পড়বে তখন অনাহত নাদের উচ্চারণ হবে।” 

শব্ধ কহ সে আয়া কহে! শব কা বিচার । 

মহী তে মাল! তিলক ধরো৷ উতার। 
প্রথমে শবের বিচার কর! কর্তবা, তা না হলে তিলকমাল! ধারণ করা 

বৃথা । নাদতব ও নাদানুসন্ধানের এই ইতিহাসের সঙ্গে মহাঁনাদের কিংবদস্তীটির 

বিচার করলে এক বিচিত্র সামগ্রস্য রয়েছে দেখা! যায়। নাদাহরসন্ধানের প্রথম 

মধ্য ও অন্ত অবস্থার নানারকমের শব্দ ও ধ্বনির সঙ্গে মহানাদের দেউলের 

ধ্বনির আশ্চর্য মিল আছে। নাখযোগীদের নাদসাধনার এঁতিহ্ই অনুরপ্রিত 

হয়ে উঠেছে “মহানাদ* নামের কিংবদন্তীর মধ্যে। এছাড়া “মহানাদ* নামের 

আর কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। 
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মাথযোঁসীদের নাদসাধনার সঙ্গে 'মহানাদ' নামের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 

আছে জেনে মহাঁনাদে গিয়ে আমি ছুটি বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করি। 

গ্রথম বিষয় হল, মহানাদে নাথযোগীরা এখনও আছেন কি না, অতীতে ছিলেন 

কি না এবং মহাঁনাদের শৈবমঠের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কি ছিল? দ্বিতীয় বিষয় 

হুল, মহাঁনাদ্দে শিব ও শক্তিপূজার একদা প্রাধান্তের ধারার কোন পরিচয় 

আজও পাওয়া ঘায় কিন? মহামাদে এই ছুটি বিষয়ের অনুসন্ধান করাই 

আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্থানীয় ব্াক্তিদের সহযোগিতায় এই ছুটি বিষয় 

সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে পরিষ্কার প্রমাণ হয় 

যে, একসময় মহানাদ হুগলী জেলার--তথ! দক্ষিণরাঢ়ের মধ্যে নাথধর্মের ও 

নাথযোগীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। নাথধর্মের দিক থেকে বিচার করলে 

মহানাদের এঁতিহাপিক প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে পালযুগের নবম-দশম শতাবী 

পর্যস্ত টান! যায়। 

জটেশ্বরনাথের মন্দিরের দক্ষিণে নগরপাড়ায় একসময় প্রায় দেড়শ ঘর 

ঘোগীর বান ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, এক শতাবী আগেও থে 

যোঁগীর বাস ছিল নগরপাড়ায়। বর্তমানে মাত্র একটি যোগী পরিবারের বাস 

আছে সেখানে। যোগীদের আত্মীয়ন্বজন আরামবাগ মহকুমার প্রতাপনগরে 

থাকেন। মহানাদের ঈশানকোণে মাইল তিনেক দুরে, প্রাচীন মহানাদ মৌজার 
অন্ততূক্ত 'যোগীডাঁ* বলে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি এখন মুসলমানপ্রধান 

গ্রাম। পাওুয়ার কাহিনী থেকে জান। যায়, মুসলমান অভিযানের আগে পাওুয়া 
অঞ্চলের একজন হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁর রাজধানী ছিল মহানাদে। মুসলমান 

অভিযানের পর পাওয়া ও মহানাদ অঞ্চলে গাজীদের ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধেও অনেক 

গল্প শোনা! যায়। এই সব গল্পের অন্তরালে যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে, তা 

হল হিন্দুদের ধর্মীস্তরের ইতিহাঁ। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের হিন্দুদের 
এই সময় ধর্মাস্তরিত কর! হয়। তখন হিন্দু ত্রাঙ্গপ্যধর্মের এমন ভয়াবহ 

গ্রতিক্রিয়াশীল রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল সমাজে ধে, হিন্দুদের মধ্যে বৃহত্তর 

অংশ (ব্রাহ্মণ কারস্থ বৈদ্য ছাঁড়! ) তার প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। 

্রাহ্মপাধর্ষের গৌড়ামি হিন্দুদের বিরাট অংশকে সমাজে অপাংক্তেয় করে 

রেখেছিল। মুসলমানযুগের ব্যাপক ধর্মাস্তরের মধ্যে তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 

দেখ! দিয়েছিল। ইসলামধর্মের মধ্যে যে উদার গণতান্ত্রিক আব্দেন আছে, 
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্রাঙ্মপ্যধর্মের অচ্দারতার যুগে আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণ তাতে সাড়া 
দিতে বিশেষ দ্বিধাবোধ করেননি । এই সব কারণে যে সব বিভিন্ন জাতি ও 

সম্প্রদায়ের হিন্দুরা মুসলমানযুগে ইসলামধর্মে ধর্মাস্তরিত হয়েছিলেন, তাদের 
মধ্যে নাথযোগীরাঁও ছিলেন। দক্ষিণরাঁঢ়ে হুগলী জেলায় পাওয়া-মহানাদ 

অঞ্চলে তখন নাথযোগীদের বেশ বসবাস ছিল। বিশেষ করে, নাথধর্মের প্রধান 

সাধনকেন্ত্র মহানাদ কেন্দ্র করে তাদের বসতি ঘে গড়ে উঠেছিল তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে একাংশকে পাতুয়া-হুগলী অঞ্চলের বিজয়ী 

মুসলমানরা! ধর্মাস্তরিত করেছিলেন। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাবীর কথা। তারই 
স্বতি বহন করছে মহানাদ মৌজার অন্তর্গত যোগীভাঙ1। জটেশ্বরনাথ মঠের 
প্রাচীন ভূমিদানপত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাব জাফর খার মোহরাক্কিত - 
দানপত্রে উল্লেখ আছে-_ 

সেখ আলি দতমন্দ ওরফ ভোলানাথ আর ২ জুগীমমেত মোছলমানিতে 

ভুক্ত হইল__ 
জটেশ্বরনাথের বর্তমান সেবায়েত রমেন্্ররুষ্জ দানপত্রগুলি আমাকে যত্ব করে 
দেখিয়েছিলেন । দানপত্র ধার! দিয়েছেন, পূর্বাপর তাদের কথা এইভাবে উল্লেখ 

করা আছে-- 

দিল্লির বাদলা--পূর্বে কোন বাদসা দিয়াছিল তাহার নাম জানি না-- 

'জাল্গিরশ! গাজিবাদসা-_ 
জমিদার রাজাধিমহারাজ ৬চন্দ্রকেতু-_ 
তাহার পর বেস্া রাজা অনেক পুরুষ গত হইল- 

তাহার পর রাজাধিমহারাজ ৬কীতিচন্দ্র তাহার পর রাজাধিমহারাঁজ ৬চিআঅ- 
সেন তাহার পর রাজাধিমহাঁরাজ ৬তিলকচন্ত্র তাহার পর রাঁজাধিমহারাজ 

শ্রীযুক্ত তেজচন্্র 
জমিদার রাঁজাধিমহারাজ চন্দ্রকেতু কে জানা যায় না। তার আগে দিল্লীর 
বাদশাহর! কে কে দানপত্র দিয়েছিলেন তাও জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাবীর 
বর্ধমানের মহারাজাদের এই দানপত্র থেকে এইটুকু শুধু বোঝা যায় যে, তারও 
অনেক আগে থেকে মহানাদের শৈবমঠের দেবোত্তর ভূমির দানপত্র দেওয়া 
হয়েছে--প্রায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাববী থেকে | কারণ, “বেন্তা রাজারা অনেক 
পুরুষ গত হুইল" বলা আছে। তার আগে চন্ত্রকেতু জমিদার রাজার উল্লেখ 
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আছে। তার আগে দিল্লীর বাদশাহদের কথ! আছে। খুব সংযত হিসাবেও 
পঞ্চদশ যোড়শ শতাব্দী পর্ধস্ত জটেশ্বরনাথ মঠের ধারাবাহিক দানপত্রের জের 

টানা যায়। 

মুসলমানযুগের আগে হিন্দু রাজাদের দানপত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 

না, পাওয়! সহজে সম্ভব নয়। যদি কোন তাত্রপট্রলিপিতে তার অস্তিত্ব থাকে 

তাহলে মহানাদের মাটির তলায় ব1 ধ্বংসম্ত,পের মধ্যে তা সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে। 

বাংলাদেশের আরও অনেক প্রাচীন এঁতিহাসিক স্থানের মতন মহানাঁদও 

ভারতীয় প্রত্বতত্ববিভাগের কাছে উপেক্ষিত স্থান। হৃতরাং কবে গ্রামের 

কৃষক বা মজুরের খোস্তাকোদালের আঘাতে মহানাদের ভূগর্ভস্থ এতিহাসিক 

নজির দৃষ্টিগোচর হবে চব্বিশ-পরগণার “বেড়া্টাপার” মতন, তাঁর ঠিক নেই। 
তাহলেও যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে পরিক্ষার বোঝা যায় ষে, পশ্চিম- 
বঙ্গের দক্ষিণরাড়ে নাথধর্মের বিরাট সাধনকেন্দ্রপে মহানাদ একসময় প্রতিষ্ঠ। 
অর্জন করেছিল। হয়ত বাংলাদেশের এই অঞ্চলের নাথপস্থীদের প্রধান মঠই 

ছিল মহানাদে এবং তার অধীনে আরও অন্তান্ত মঠ হাওড়া হুগলী মেদিনীপুর 

ও চব্বিশ-পরগণ! জেলায় গড়ে উঠেছিল । 
নাথপন্থীদের প্রধান সাধনকেন্দ্র হানাদ শৈব ও শাক্ত সাঁধনাঁরও প্রধান কেন্তর 

ছিল। নাথসিদ্ধের৷ শিবের সঙ্গে শক্তিকে অভিন্ন বলে মনে করেন। শিবকে 

পেতে হলে শক্তির সাধন! প্রয়োজন, তাই নাথসাধনমার্গে কুগুলিনীর সাধন 

প্রচলিত। শিবের শক্তি মানবদেহে কুগুলিনী রূপে অবস্থান করে। ওঁকার 
সাধনাতেই কুগুলিনী জাগ্রত হয়। তাঁর জন্য হঠযোগের ক্রিয়াসাধন গ্রচলিত। 

মহানাদে এই শিব ও শক্তি-সাধনার বিশ্ময়কর পরিচয় পাওয়া ষায়। বিশাল 

গৌরীপট্র (সাড়ে ছয় হাতের বেশি লম্বা এবং আড়াই হাতের বেশি চওড়া ) 
বটুক ভৈরব, ভৈরব, কাঁলভৈরব, শিবলিঙ্গ, কালী, হুরপার্বতী ইত্যাদির 
ছড়াছড়ি মহানাদে। নাথযোগীদের মহাতীর্ঘস্থান ষে মহানাদ তা এই সব 

দেবদেবী, প্রাচীন মৃতির ভয়াবশেষ ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায় । 

মহানাদে শিবরাত্রির সময় বিরাট মেলা হত। এখনও হয়, কিন্ত সেই 

অতীতের আড়ম্বর আর নেই। তার প্রধান কারণ ছুটি। প্রথমত, মহানাদের 
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সমৃদ্ধ রূপ আজ আর নেই, ষাতায়াতের পথও স্থগম নয়। ঘিতীয়ত, কাছা” 
কাছি অন্তান্ত শৈবতীর্থের (যেমন তারকেশ্বর ) প্রাধান্ত এখন বেড়েছে। 

মহানাদের এই মেলাকে বলা হয় 'মানাদের জাত'। ধর্মের জাতের* কথা 
মনে পড়ে । জটেশ্বরনাথের সামনের স্থানকে জাত-তল! বলে। জটেশ্বর- 
নাথের মোহাস্তরা চেলা-পরম্পরায় যোগীরাঁজ নামে খ্যাত ছিলেন। বর্তমান 

সেবায়েতের কাছে শুনেছি, মঠের কাছে আগে যে সব যোগী জাতির বাস 
ছিল, তাঁরা অধিকাংশই মঠের কাজকর্মে নিযুক্ত থাকতেন এবং তাঁর জন্য 

নিষ্ষর জমি পেতেন। মহানাদের মঠের অধীন আরও ছুটি শাখামঠ ছিল। 
একটি কলকাতার উত্তরে দম্দমের গোরখবাঁসলির বা গোরক্ষনাথের মঠ, আর 

একটি মেদিনীপুরের শ্ঠামন্ুন্দরপুর-পাটন! গ্রামের সিদ্ধনাথ শিব। প্রাচীন" 

মহানাদের জীর্ণ ভয়াবহ কন্কাল ছাড়া এখন আর কিছু নেই। তবু তারই 
মধ্যে শিব ও শক্তি নানারূপে আজও যেভাঁবে প্রকট রয়েছেন তাতে মহানাদ 

যে নাথযোগীদের মহাতীর্থ ছিল তা পরিষ্কার বোঝ] যায়। 

জটেশ্বরনাঁথ মন্দিরের প্রাঙ্গণের একদিকে একটি উচু বেদীর উপর লৌহ্- 
দণ্ড প্রোথিত আছে। ইনি “মহাকাল” বা “কাঁলভৈরব, বলে পূজিত হন। 
তার পাশে নিমগাছতলায় আছেন “বটুক ভৈরব'। এ'রও পুজা হয়। বটুক 
ভৈরবের পাশে পাথরের বিশাল ভগ্ন মকরমৃত্তির সঙ্গে আছেন “একপাদ 
ভৈরব । একপাদ ভৈরবের মৃতি পাথরের প্রাচীন মৃতঃ মন্দিরের উত্তরে 
বশিষ্ঠ গঙ্গা বলে কথিত বিশাল পুষ্করিণী থেকে মৃতিটি পাওয়া গেছে শোনা 
যায়। সামনে আছে চতুক্ষোণ পাদপীঠের পর কোণাকার শিবলিঙ্গ মৃতি। 
একটি বিুুমৃত্তিও এখানে পড়ে আছে। নিমগাছের কাছেই বিশাল একটি 

বটগাছের তল! কাঁলীতল! বলে পরিচিত। কালীতলাঁয় কালীর কোন 
মুত্তি নেই। পিছুরলেপ৷ ছুটি 'নরমুণ্ড আছে। আশেপাশে পাথরের মূর্তির 
টুকরো! ও ভাঙা ইট ছড়িয়ে আছে প্রচুর । বটতলায় কোন গীথুনি ছিল 
বলে মনে হয়। কি ছিল বলা যাঁয় না, ইটের বেদীও হতে পারে, দেবালয়ও 
হতে পাঁরে। এরই মধ্যে একদিকে একটি পাথরের ভাঙা গোরীপট্ট আছে, 
প্রায় দশ ফুট লঙ্কা এবং পৌনে চার ফুট চওড়া। এত বড় গৌরীপট্ট শাস্্রীয় 
বিধানসম্মত কত ঝড় শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোজিত হতে পারে, ভাবলেও অবাক 

হতে হয়। এ ছাড়া জটেশ্বর মন্দিরের পাশেই “হুরপার্বতী” আছেন এবং 
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চারিদিকে আছে যোগীরাজ মোহাস্তদ্দের জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ লমাধিত্তস্ত। মধ্যে 
পুনর্গঠিত বিশাল জটেশ্বরনাথের মন্দির, চতুর্দিকের প্রদক্ষিণ-পথসহ বিরাজ 
করছে। এই হল মহানাদের জটেশ্বরনাথের পরিপার্খ। 

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই পৃজ্য দেবত! হলেন 'মহাকাল'। বৌদ্ধ 
সাধনমালার একটি ধ্যানে মহাকালকে 'পরবুদ্ধকিরীটিনম বল! হয়েছে। 
একাধিক মহাকালের ধ্যান আছে সাধনমালায়। ঘ্বিভূজ চতুভূজ অষ্টভূজ 

একমুখ থেকে যোড়শতুজ অষ্টমুখ পর্বস্ত তার যৃতি হতে পারে। দ্ং্রাভীম- 
ভয়ানকম্ মৃত্তি তার, কত্ী ও কপাল হাতে, গলায় মুণ্ডমালা। তাত্বিক 
মারণপদ্ধতিতে তাঁর পুজা! হয় এবং তিনি শত্রুকে মর্দন করেন। সাঁধারপত 
গরুবিছেষী ও ত্রিরত্ববিত্বেধী পতিত বৌদ্ধদের মনে তিনি বিভীষিকার সঞ্চার 
করতেন।১ 
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সাঁধনমালার অহ্থমোদিত মৃত্তিতে না হলেও, মহানা্দে এই মহাকাল 
লৌহদণ্ডে বিরাজ করছেন এবং নিত্য পৃজিত হচ্ছেন জটেশ্বরনাথের লামনে । 

মহাকালের পর ভৈরব। একাধিক ভৈরব-_-একপাদ ভৈরব, বটুক ভৈরব 
ইত্যাদি। “শিবপুরাণে ভেরবকে শক্করের পূর্ণরূপ বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। 
মায়ায় আচ্ছর ধারা তারা শিবের এই ভৈরবরূপের পুজা করতে পারেন না। 
ভৈরবের মৃত্তি ভীষণ, হাতে তার খটাঙ্গ, পাঁশ, শূল, ভমরু, কপাল ও সর্প। 

তিনি শক্রবিমর্দক এবং ভক্তের পাপভক্ষক। বটুক ভৈরব, একপাঁদ ভৈরব 

প্রভৃতি একাধিক রূপ আছে ভৈরবের । “বিষুধধর্মোত্বর” ও “বূপমণ্ডনে' ভৈরবের 

১:02. 36150700810 31596690158756 21705 1100190 950015186 10250429215, 

৮, 122. 
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এই সব রূপের বর্ণনা আছে।১ মহানাদে দেখা যায়, ভৈরব একাধিক রূপে 

বিরাঙ্জ করছেন। শিব তো আছেনই, তার সঙ্গে পূর্ণনূপ ভৈরবও আছেন। 
কালভৈরব, বট্ুক ভৈরব, একপাঁদ ভৈরব। শিব ও বিভিন্ন ভৈরবের মধ্যে 
হুরপার্বতী আছেন। কালীতলায় কালী আছেন ঘটে ও নরমৃণ্ডে। সব মিলিয়ে 
শৈব ও তান্ত্রিক সাধনার এমন একটা জমাট পরিবেশ অ3জও জটেশ্বরনাথের 

মন্দিরের চারিদিকে রয়েছে, যা দেখলে তার প্রাচীন এঁতিহকে অন্থীকার 

করবার উপায় থাকে না। এর মধ্যে ধর্মঠাকুর ও পঞ্চানন্দ আছেন, আশেপাশে 

বিশেষ প্রতিপত্তি রয়েছে তাদ্দের আজও । অর্থাৎ ধর্মঠাকুর ও পঞ্চানন্দের 

এট] একটা প্রভাবকেন্দ্র । অনেকটা! এলাকা জুড়ে, মানা দ্বারবাসিনী কেন্দ্র 
করে বড় বড় বিখ্যাত পঞ্চানন ও ধর্মঠাকুর আছেন। 

এই সব উপাদান থেকে পরিষার বোঝা যায় যে, মহানাদ একসমক্স 

নাথধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং রাঢ় অঞ্চলে এত বড় কেন্দ্র আর কোথাও 

ছিল কিনা সন্দেহ। ধর্মমঙ্গল-শৃহ্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথধর্মের নিরঞজন- 
আদিনাথ অভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে এই নাথযোগী ও ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত 
মিলন-মিশ্রণ হয়েছে । আমার ধারণা, ধর্মঠাকুর ক্রমে যখন শিবে পরিণত 

হয়েছেন, তখন তারই সন্ধিক্ষণে ভৈরবের ভয়াবহতা নিয়ে পঞ্চানন্দের পূজার 

প্রচলন হয়েছে । এই পঞ্চানন্দ-পূজার প্রধান প্রচলনকেন্দ্র মোটামুটি দক্ষিণরাঢ, 

দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার প্রাচীন আদিগঙ্গার তীর পর্যস্ত। এখান থেকে কিছুটা 

বিকীর্ণ হয়ে আশেপাশে যে পঞ্চানন্দের পুজাপ্রথা প্রচলিত হয়নি, তা নয়। 
হয়েছে, কিন্তু পঞ্চানন্দের উৎপত্তি-কেন্ত্র মনে হয় দক্ষিণরাঢ। পঞ্চানন্দের 

পুজার অন্যতম প্রবর্তক নাথযোগীরাই । দক্ষিণ-চব্বিশপরগণায় একাধিক গ্রামে 

দেখেছি, নাথযোগীদের গৃহে পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত এবং ছু-এক স্থানে তিনি আজও 

ধর্মরাজ নামে পঞ্চানন্দের মৃতিতে পুজিত হন। ধর্মঠাকুর থেকে শিব পথস্ত 
ক্রমবিকাশের স্তরে পঞ্চানন্দই “মিসিং লিঙ্ক? মনে হয়। 

এইবার নাথযোগীদের সম্বন্ধে আরও ছু-চার কথা বলে এবং মহানাদের 

সম্ভবপর প্রাচীনতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করে, মহানাদ-প্রসঙ্গ শেষ 

করব। নাখযোগীদের আচার-অনুষ্ঠান এবং পোশাক-পরিচ্ছদের (মাথায় 

১2৪০: 11500 1001506297915) ৬০1. 2) 68৮ 1, ৮১ 176-180, 
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জটা, কানে কুগুল শঙ্খ বা কড়ি, গলায় শিও!] বা নাদ, হাতে রুত্রাক্ষ, খস্তা 
ত্রিশূল, পরনে কৌপীন বা মেখলি ইত্যাদি ) বিচার করলে ভোট-মোঙ্গল জাতির 
ধ্যানধারণা আচার ও পরিচ্ছদাদির সঙ্গে সাদৃশ্তের কথ! বিশেষভাবে মনে হয়। 
উত্তরবঙ্গে যোগীজাতির সাংস্কৃতিক প্রাধান্তের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে৷ 

অতীতে ভোট-মোঙ্গল জাতির সংস্কৃতিধার! যে বিশেষভাবে বাংলার নাথধর্মের 

সঙ্গে মিশেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়ের সঙ্গে কামরূপের 

যোগাযোগের ইতিহাসও প্রাচীন। শশাহ্ক-ভাস্করবর্মণহ্র্ষবর্ধনের সময় থেকেই 
এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে হয়েছে। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। ভাস্করবর্মণ 
এসে কামরূপের তান্ত্রিকধাঁরা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। এর সঙ্গে হ্রযবর্ধণ 

ও পরবর্তা পালযুগের বৌদ্ধধারা মিশে একটা বিচিত্র আলোড়ন হল। 
লোকায়ত ধর্মঠাকুরের ধারার সঙ্গে এসব মিলেমিশে গেল। এই সব উপকরণের 

মিশ্রণে পূর্বভারতে তথ৷ বাংলাদেশেই প্রধানত নাঁথধর্মের বিকাশ হল। এই 

বিকাশের সঠিক কাল নির্ধারণ করা কঠিন। তানম্বিক শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের 
সঙ্গে ধর্মঠাকুরের মিশ্রণে নাথধর্মের বিকাশ হয়েছে । কোন্ সময় হয়েছে বলা 

মুশকিল। মনে হয়, নবম দশম শতাবী থেকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাবীর মধ্যেই 

এই মিলন-মিশ্রণের পর্ব শেষ হয়ে গেছে । 

প্রথম থেকেই নাথধর্মের কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠা যথেষ্ট সম্ভবপর | 

শৈবধর্মের প্রসার গুপ্তযুগ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে । শশান্কের সময় যে 

বিশেষভাবে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান 
ভাঙ্করবর্মণের অভিযানকালে বিশেষ প্রেরণা পেলেও, তার আগে থেকেও 
গ্রচলিত হওয়া অনভ্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, 

বাংলার বাইরে গিয়ে ষে সব শৈবাচার্ধ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, খুশ্থীয় নবম- 
দশম শতক থেকে ছ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে, তাঁদের মধ্যে দক্ষিণরাট়ের 

শৈবষোগী উমাপতি দেব ও বিশ্বেশ্বর শড়্ু অন্ততম। গোৌড়দেশের অবিস্বাকর 
নবম শতকের মাঝামাঝি পশ্চিমভারতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি 

বিরাট মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।১ দক্ষিণরাঢ়ে শৈব সম্প্রদায়ের এতিহ্ বেশ 
প্রাচীন না হলে, সেখানকার শৈবযোগীর! বাইরে গিয়ে এরকম প্রতিষ্ঠ 
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ইগলী-মহানাদ ৪২৩. 

অর্জন করতে পারতেন না। রা অঞ্চলে তাই, অন্তত দক্ষিণরাটে, শৈবমঠের 
প্রতিষ্ঠা নবম দশম শতাবী থেকে হয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণরাঢাস্তর্গত 
মহানাদের শৈবমঠের প্রতিষ্ঠা তখন থেকে হওয়াও আশ্র্ধ নয়। মহানাদের 
অন্তান্ত প্রত্বতান্বিক নিদর্শন থেকে তাই মনে হয়। মহাঁনাদের শৈব মঠ গোড়া 
থেকেই যে নাথযোগীদের অধীন ছিল, হয়ত তা নাও হতে পারে। পরে 
এই শৈবমঠটিকে তীর নিজেদের সম্প্রদায়ের মঠে পরিণত করেছিলেন, এমন 
হওয়াও বিচিত্র নয়। 

মহানাদের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন থেকে এই কথাই মনে হয়। প্রথমত, 
মহানাদদে যে একাধিক পাঁথরের শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে তাঁর গড়ন বেশ 
প্রাচীন। গুপ্তযুগের শিবলিঙ্গের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্ট আছে। মহানাদের 
কাছে স্থদর্শন গ্রামে মাটি খু'ড়ে প্রচুর পাথরের দেবদেবীর মৃত্তি, মনসামৃত্ি - 
এবং কিছু কিছু মাটির পাত্রাদিও আছে। মুতিগুলি অধিকাংশই ভগ্র। দেখে 
মনে হয়, পালযুগের শেষের ও সেনযুগের মৃতি অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শতাবীর | 
উল্লেখযোগ্য হল, পাথরের শিবলিঙ্গ | মহানাদের শিবলিঙ্নের সঙ্গে গুপ্তযুগের 
শিবলিঙ্গের সাদৃশ্তের কথা বলেছি।১ এই ধরনের শিবলিঙ্গ একাধিক পাওয়া 
গেছে মহানাদে। এই সব নিদর্শন থেকে মহানাদের শৈবধর্মের প্রাধান্তই 
সুচিত হয়। গুধযুগ থেকে বা শশাঙ্কের আমল থেকে দক্ষিণরাঢ়ের মহানাদ 
অঞ্চলে শৈবতান্ত্িক ধর্মের প্রসার হওয়া অসম্ভব নয়। এই শৈবতান্ত্রিক ধর্মের 

সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিক ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলন-মিশ্রণের ফলে মহানাদের এই 
অঞ্চলে নাথধর্মের বিকাশ হয়েছে এবং নাঁখযোগীদের মাদসাঁধনার অন্যতম 

কেন্দ্র বলে নাম হয়েছে মহানাদ। 

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাথযোগীর। অনেকে আযুর্বেদীয় চিকিৎসা করেন এবং 

নাথ কবিরাজ" পদবীও ব্যবহার করেন। আমুর্বেদের সঙ্গে নাথযোগীদের 
এই সম্পর্কের মূল কোথায়? এর মূল হুল, নাথযোগীদের তন্ত্র ও যোগসাধনায়। 

হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে তন্ত্রের দান অসামান্ত। ভারতীয় আলকিমির 

উত্তব ও বিকাশ তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তঙ্ত্রের গৌরবময় 
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২ প্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত “গোর্থ-বিজয়' গ্রন্থের ভূমিকা । 



২৪ পশ্চিষবঙ্গের সংস্কৃতি 

যুগেই 'রসার্ব" 'রসহদয়' “রসরত্বাকর+ 'রসসার' ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হুয়েছে। 
এ-সন্বদ্বে আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় তার বিখ্যাত 471500ড ০৫ [71700 

0106701505 গ্রন্থে ( ছুই খণ্ড) নুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। যোগ 

ও তন্ত্রের অন্যতম সাধক নাথযোগীরা একসময় ভারতীয় আযুর্বেদশাস্্র ও 
বসায়নবিষ্কাকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। ঘোগীদের পারদ ও গদ্ধক ব্যবহার 

সম্বন্ধে মার্কোপোলে। তার ভ্রমণবৃত্ান্তে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। মার্কোপোলো 

লিখেছেন £ “যোগীর! আসলে অত্রান্ষণ, কিন্তু তীরা নিজেদের নীতি অনুসারে 
মৃতিপূজা করেন। করা অত্যন্ত দীর্ঘায়ু, প্রত্যেকেই প্রায় দেড়শত থেকে 
দুইশত বৎসর পর্যস্ত বাঁচেন। একরকম উত্তেজক পানীয় তার] ব্যবহার 
করেন। খানিকটা গন্ধক ও পারদ একজ্র মিশিয়ে গ্রতিমাসে ছু'বার তারা 
সেবন করেন।” মার্কোপোলো-বণিত ষোগীদের এই পারদ ও গন্ধক ব্যবহার 

প্রলঙ্গে 'বসহদয়' নামক প্রাচীন ভন্গ্রন্থে পারদ ও অপরের সঙ্গে হরগৌরীর 
তুলনার কথ! মনে পড়ে। হুর ও পারদ এবং গৌরী ও অভ্র একার্থবোধক। 
পার্বতীকে হর বলছেন £ “অভ্র তোমার বীজ এবং পারদ আমার বীজ। 

এই ছুইটির সংমিশ্রণে যে পদার্থের উদ্ভব তা মৃত্যু ও দারিজ্রাকে নাশ করতে 
পারে।” যোঁগীদের সঙ্গে রসায়নবিষ্ভার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তা এই সব 
উদাহরণ থেকে বোঝা! যায়। তাই আযুর্ধেদ ও রসায়নের চর্চ/ উত্তরাধিকার- 

হজে নাথষোগীবা পেয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের নাথষোগীরা অনেকেই তাই 
আজও “নাথ কবিরাঙ্জ পদবী ব্যবহার করেন। 



্বারবাসিনী 
মহানাদ থেকে ঘবারবাসিনী বেশি দুর নয়। মেঠো পথ ধরে গ্রামের ভিতর 
দিয়ে আমরা মাইল চারেক পথ হেঁটে গিয়েছিলাম। এঅঞ্চজলের জঙ্গল ও 

পথের নির্জনতা ভয়াবহ, লোকালয়গুলে। যেন নেহাতই লোকলজ্জার ভয়ে গড়ে 
উঠেছে মনে হয়। পথ চলতে স্থানীয় লোকের মুখে ষখন বাঘের গল্প শোনা 
যায়, তখন বনাকীর্ণ জনশূন্ত পথ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পদে পদে উপলব্ধি 
করতে হয়, যেন গঞ্জ পত্তন নগর শহর ইত্যাদি সভ্যতার সমস্ত স্পন্দনকেন্জর 

পিছনে ফেলে কোথায় কোন্ রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে চলে যাচ্ছি। দ্বারবাসিনী 
গ্রামে পা দিয়েই শুনলাম সেই “এক ষে ছিল রাজার+ কাহিনী । একদা এক 

রাজ! বাস করতেন এখানে, তার নাম দ্বারপাল। স্থখের বিষয়, তিনি কোন 

ক্ষত্রিয়কুলোন্তব রাজ! নন, বাংলার সদ্গোপবংশের একজন সামস্তরাজ| ৷ 

সেই সদ্গোপ রাজা দ্বারপালের নাঁম থেকে গ্রামের নাম হয়েছে দ্বারবাসিনী । 

স্থানীয় কিংবাস্তী হল, ঘবারবাঁসিনীর মাঁটির তলায় পাঁজরে পাঁজরে প্রচুর ধনরত্ 
লুকানো রয়েছে। রূপকথার কোন রাজকুমার এসে তার সন্ধান পাবে ন। 

কোনদিন । কোন ব্রাহ্ণও কোনদিন স্বপ্নে তার হুদিশ পাবেন না। একমাত্র 

যদি কোন সদগোপ এসে কোনদিন দ্বারবামিনী গ্রামে বাস করেন, তাহলে 

তিনি সেই গুপ্ধধনের সন্ধান পেতে পারেন। সদ্গোপ রাজার এইসব 

কিংবদস্তী ছাড়া, কেউ কেউ বলেন, ছ্বারবাসিনী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 

ছিলেন। তার নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে ছারবাসিনী । 
' কিংব্স্তীর মধ্যে সত্যের কোন স্থদূর ইঙ্গিতও কিছু পাওয়! যায় কিনা 

দেখা যাক। পরে দ্বারবাসিনীর ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনাদি সম্বন্ধে 

আলোচন। করব। প্রথমেই বলি, স্থানীয় সদগোপ সামস্তরাজার কিংবাস্তী 

একেবারে ভিত্তিহীন বলে মনে হয় না। বর্ধমান জেলার গোপতভৃম (পশ্চিম 
বর্ধমান ) থেকে হুগলী-মেদিনীপুর পর্যস্ত অনেক জায়গায় এই সদ্গোপবংশীয় 

সামস্তরাজাদের কথা শোন! ধায়। পশ্চিম্-বর্ধধানের অমরারগড়, ভাল্কী, 
দিগ্নগর, কাকসা,. ভরিষঠীগড়-ঢেকুর অঞ্চল জুড়ে একসময় স্দগোপ সামন্ত 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ছিল মনে হয়। তার এঁতিহানিক নজীরও পাওয়া যায় 
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যথেষ্ট । পরে পশ্চিম-বর্মানের গোপভূম অঞ্চল থেকে সদগোপ রাজবংশের 

বিভিন্ন বংশধরর] পুবে মেদিনীপুর থেকে হুগলী পর্স্ত নানাস্থানে ছোট ছোট 
রাজ্য (অর্থাৎ জমিদারী ) প্রতিষ্ঠা করেন। মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ও 
কর্ণগড়ের সদগোঁপ রাজবংশের কুলজীগ্রস্থ থেকে এই ইতিহাসেরই আভাস 

পাওয়া যায়। অতএব হুগলী জেলার দ্বারবাসিনী গ্রামে কোন সদগোপ 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয়। কিংবদস্তীর মধ্যে এতিহাঁসিক সত্য গোঁপন 

থাকতে পারে। ঠিক কোন্ সময় এই সদগোপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় 
দ্বাবাসিনীতে তা বল্কা যায় না। কারণ বর্তমানে এই রাজবংশের কোন 
অস্তিত্ব নেই। মেদিনীপুরের নারাঁয়ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় ত্রয়োদশ 

এতাবীতে, কর্ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় ষোড়শ শতাবীতে। এই সময়ের 
মধ্যে ঘবারবাসিনীর সদ্গোপ রাঁজবংশেরও প্রতিষ্ঠ। হয় বলে অনুমান করা 

যেতে পারে। 

সদগোপদের মধ্যে ছুটি প্রধান “কুল” আছে--পশ্চিমকুল ও পূর্বকূল। পুর্ব- 

কুলের সদ্গোপবংশের মধ্যে অনেকেরই আদ্দিবাস হুগলী জেলায়। যেমন 
দিগনগর ও বিঘিটির শূরবংশ, ক্যাকশিয়ালী ও ধনিজপুরের নিয়োগীবংশ-_ 

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সঙ্জন রাজ 
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ । 

তাহার তালুকে বনি দামুন্াতে বাস চাষি 
নিবাস পুরুষ ছয়সাত॥ 

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলোক্ত সঙ্জন রাজ গোপীনাথ নিয়োগী এই নিয়োগী 

বংশোপ্তভব বলে শোনা যায়। বাঘনান ও মেল্কীর বিশ্বামবংশ, পোল্বার 

পালবংশ ইত্যা্দি। কিংবাস্তী হুল, পোল্বার পালবংশের আদিপুরুষ 
নারায়ণ পাল ও তার অন্থজ জনার্দন পাঁল (বা জটিল পাল) প্রায় চারশ 

সাঁড়েচারশ বছর আগে হুগলী জেলার এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন 

করেন। তখন এই অঞ্চল দিয়ে দামোদরের শাখাপ্রশাখা ভাগীরথী অভিমুখে 

প্রবাহিত হত। বন্যায় পোল্বা মহানা্দ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চল প্রায় 

ভেসে যেত। তাই পোল্বার সদ্গোপ পাঁলবংশের আদিপুরুষরা বেছে 
বেছে ষভটা সম্ভব উচু জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন প্রথমে তাঁদের 
গ্রামের নাম ছিল জনার্দনপুর ( জনার্দন পালের নামে )। পরে পালবংশের 
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বৃদ্ধির সময় ত্বীরা যেখানে বসতি গড়ে তোলেন তার নাম হয় “পালবাস+। 

এই পালদের বাসস্থান বা পালবাম নামই পরে বিকৃত হয়ে 'পোল্বা' হয়েছে 
মনে হয়। হ্বারবাসিনীর ছ্বারপাল নামে সদ্গোপ রাজ! এই পোল্বার 
পালবংশেরই কোন গ্রতিপত্তিশালী জমিদার হওয়া অসম্ভব নয়। ঘ্ারপালের 

প্রতিষ্ঠা মোগল আমলেই হয়েছিল বলে মনে হয়। 
মোগল আমলে পাওুয় মহানাদ ছ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের 

আধিপত্যও গ্রাম্যসমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বারবাসিনীর প্রাচীন 

ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মোগলভিটে বলে একটি 'স্থান। 

স্থানটি বিরাট একটি উচু টিবির মতন, আগাছায় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রাচীন 
ঘরবাঁড়ির ইটের গাথুনির ভাঙাচোরা নিদর্শন চারিদিকে ছড়ানো। কিছুদিন 
আগেও নাকি একটি সিংদরজা! ছিল এখানে । বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব 

নেই। মনে হয়, মোগল আমলে এখানে স্থানীয় কৌন জায়গীরদার বা 

রাজকর্মচারীর বাসস্থান ছিল। মোগল আমলের আরও অনেক নিদর্শন 
ঘ্বারবাসিনী অঞ্চলে আছে। তার মধ্যে পীরের আস্তানা দেখলাম দু-একটি, 

এখন প্রায় পরিত্যক্ত। মুসলমানপ্রধান গ্রামও আছে ইউনিয়নের মধ্যে, 
যেমন কল্যাণপুর | 

এ-পর্যস্ত ছারবাসিনী সম্বন্ধে যা আলোচনা করলাম, তার ইতিহাস পঞ্চদশ 
ষোড়শ শতাব্দীর বেশি প্রাচীন নয়। কিন্তু দ্বারবাসিনী থেকে এমন 

কতকগুলি দেবদেবীর প্রাচীন পাথরের মৃতি পাওয়! গেছে, যা দেখে মনে 
হয় যে, মহানাদ ছ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চল অনেককাঁল ধরে একই প্রাচীন 
সভ্যতার স্তরতৃক্ত ছিল। এই সভ্যতার ইতিহাস হিন্দু আমলের পালযুগ 
পর্যস্ত বিস্তৃত মনে হয়। মহানাদ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রাম একসময় 

দামোঁদরের প্রধান ভাগীরথীমুখী শাখাগ্রবাহের তীরব্াঁ সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। 
বিশেষজ্ঞরা বলেন, দামোঁদরের প্রাচীন প্রবাহ ত্রিবেণীর উত্তরে নয়াসরাই-এ 

গিদে ধখন তাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হত তখন ঘ্বারবাসিনী মহানাদের উত্তর 
দিয়ে মগর! ঘুরে উত্তর-পূর্ব্দিকে তার গতি ছিল। হ্ারবাদিনীর কাছে 
কম্ত,ল ও কেদারমতী নদী দামোদরের এই প্রাচীন প্রবাছেরই শীর্ণ স্থতি 
বহন করছে। এই নদীর তীরবর্তাঁ সভ্যতার সমৃদ্ধ কেন্দ্রের মধ্যে ছবারবাসিনী 
অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র এবং মহানাদের লমসামগ্মিক বলে আমার মনে হয়। 
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৫. দবারবাসিনীর প্রাচীন দেবদেবীর মুডিগুলি স্থানীয় জমিদারের কাছারী-বাড়ি 
'রাজেন্দ্রভবনে" সংগ্রহ করা আছে। উদ্দেশ্ঠ ছিল, ফিউজিয়ম করা। দেব- 

দেবীর মৃত্তির মধ্যে ভাঁঙা বি ও তুর্ঘমূত্তি আছে। মৃত্তির টুকরো! দেখে মনে 
হয়, মৃত্তি ছিল অনেক। ভাঙা মৃতির তয়াবশেষ রাজেন্দ্রভবনের বাইরে 

গ্রামের মধ্যে আরও অনেক জায়গায় পড়ে আছে দেখেছি। পালযুগের শেষের 
ও সেনযুগের মুতি, একাদশ দ্বাদশ শতাবীর। শোন! যায়, ্ বারবাসিনী থেকে 
বুদ্ধমৃতিও নাকি পাওয়া গিয়েছিল। আর যেসব মৃতি দ্বারবাসিনীতে পাঁওয়! 
গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একটি বারাহী মৃতি। মৃতিটি বিষ্ণুর বরাহ 
অবতারমূতি বলে সকলের ধারণ। ছিল, কিন্ত তা নয়। তা ষদি হয়ও, তাহলে 

এ-মুতি বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। কারণ, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারমৃত্তির 

পুজার সবচেয়ে বেশি প্রচলন হয়েছিল গুপ্তযুগে। পরে অবতারপুজার প্রাধান্ত 
কমে গিয়ে বিষুর নানারপের পুজা প্রবত্তিত হয়। কিন্তু মৃত্তিটি বরাহ- 

অবতারের মুতি নয়। খুব ভাল করে মৃতিটি লক্ষ করে দেখেছি, পুরুষমূ্তি নয়, 
স্ত্রীযৃতি। ত্বৃতরাং কোন দেবতা বা তার অবতারের মুত্তি যে নয়, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রীমৃত্ি যখন তখন বরাহমুখী দেবী বারাহী ছাড়া এ-মুতি 
আর অন্য কারও মৃত্তি নয়। 

বৌদ্ধ সাধনমালায় ও বজ্বরাহীতন্ত্রে, দেবী বজ্রবরাহীর ধ্যান, মৃত্তি ও 
পৃজাপদ্ধতির বর্ণনা আছে। বজ্রবরাহীকে একটি ধ্যানে *শ্রীহেরুকদেবস্তা গ্রমহিষী*, 
অর্থাৎ প্রীহেরুকের অগ্রমহ্ষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে । আবার তাঁকে বৌদ্ধ 
মারীচীর সঙ্গিনীদের মধ্যে অগ্ততমাও বলা হয়েছে । নাম দেওয়া হয়েছে 
বুদ্ধডাকিনী' ও “বজ্ববৈরচনী” ।১ সাধারণত তিনি হয় দ্িতৃজা, না হয় চতুতুর্জা। 
দ্বারবাসিনীর মৃত্তিটি চতুভূ্জ1। কিন্তু সাঁধনমালার ধ্যানের মুত্তির সঙ্গে এই 
মৃত্তির মিল নেই। স্থতরাং বুদ্ধ-ডাকিনীরপে এই মু্তির পুজা বৌন্বতা্্রিকরা 
করতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে শৈবতত্ত্ের মিলনমিশ্রণে 
ষে সগ্তমাতৃকাপুজার প্রচলন হয় তার মধ্যে চামুণ্ডা, বারাহী প্রভৃতি অন্যতম । 

এই সপ্তমাতৃকা হলেন- ত্রাঙ্মণী মহেশ্বরী কৌমারী বৈবী বারাহী চামুণ্ডা ও 
ইন্জাণী। 'বরাহপুরাঁণেঃ যোগেশ্বরীর নামও যোগ করা হয়েছে। বারাহীর 

১ 5. 30866008158, : 10016172 904015180 15010619055 2, 102.105, 
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মুখশ্রী বরাহের মতন, ছু হাতি বা চার হাতে হল, শক্তি, মুষল, দণ্ড, খড়গ, পাশ 

ইত্যাদি থাকে । পায়ে নৃপুরের বেড়ও থাকতে পারে। বিফুধর্মোত্রের” মতে 
বারাহীর পেটটি বেশ বড় হতেও পারে।১ দ্বারবাসিনীর বারাহীর মৃতির সঙ্গে 
এই মৃতির অনেকটা মিল আঁছে। মুঙ্তিটি তাই সপ্তমাতৃকার অন্যতম মাতৃকা- 
মুক্তি বলে মনে হয়। দ্বারবাসিনীর শৈবতান্ত্রিকরা এই মৃতির পৃজ! করতেন 
এবং বুদ্ধডাকিনী বারাহীর পুজা থেকে এই পুজার প্রচলন হয়েছিল। স্থতরাং 

বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে শৈবতন্ত্রের যোগাযোগের প্রমাণ মহানাদ ও ছ্বারবাসিনী উভয় 
অঞ্চলেই পাওয়া যায়। মনে হয়, মহানাদ ঘ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে 
ছিল শৈবতন্ত্রের বিস্তৃত প্রাধান্ত-কেন্দ্র। সদ্গোপ, যোগী প্রভৃতি জাতির 
লোকরাঁই শৈবতাপ্ত্রিক উপাঁসক ছিলেন। পালযুগেই এই অঞ্চলে শৈবতন্ত্রের 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মনে হয়। 

স্বারবাসিনীর পালপাড়ায় এখনও যোগীর বাস আছে। এখন তারা 

চাঁষবাঁদ করে জীবনধারণ করেন। ধর্মঠাকুর আছে একাধিক; ব্যগ্রক্ষত্রিয় 
পাড়ায় ও ব্রাহ্মণপাড়ায়। ব্রাহ্মণপাড়ায় ধর্মঠাকুর ডোমপণ্ডিত পূজা করেন। 

আগে নাকি এখানে ডোমপাড়া ছিল। এছাড়া ঘ্বারবাসিনীর অন্ততম উৎসব 

হল নাগপঞ্চমীর দিন বিষহরির বা মনসার পৃজ1| নারকেলডাঙার ( বধনান ) 
জগতগোৌরী ও দ্বারবাসিনীর মনসা একসময় এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত দেবী 
ছিলেন। পুজার আগে ছাগমহিষাদদি প্রচুর বলি হত, ঝাঁপান উৎসব হত। 

এই সব উৎসব-অনুষ্ঠান, শিবশক্তি ও সপ্তমাতৃকার পূজা ইত্যাদি থেকে বোবা 

যায়, বৌদ্ধতন্ত্র, শৈবতন্ত্, ধর্মপূজ। ও নাধধর্মের পারস্পরিক আদান-প্রদানের 

ভিতর দিয়ে হুগলী জেলার এই অঞ্চলে পাল ও সেনযুগে ক্রমে শৈবতস্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 
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সোমড়া 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানা গ্রাম, 

সোমড়া শবিড়া বৈদ্য নিকরের ধাম-_- 

'স্থরধূনী কাব্যে" দীনবন্ধু মিত্র এইভাবে সোমড়ার বর্ণনা করে গেছেন। গুপ্তি- 
পাড়ার মতন সোমড়াঁও বৈদ্যপ্রধান স্থান এবং সোমড়ার ইতিবৃত্তও গুপ্তিপাড়ার 
সঙ্গে অনেক দিক থেকে জড়িত। সৌঁমড়া গ্রামটি কতকালের প্রাচীন ত৷ 
বলা যায় না, তবে গঙ্গাতীরবর্তী আরও অনেক গ্রামের মতন সোমড়ারও 
উত্থান-পতন হয়েছে গঙ্গার ভাঙাগড়ার সঙ্গে সঙ্গে । মনে হয়, ছু-তিনশ বছরের 

বেশি প্রাচীন গ্রাম নয় সোমড়া। দেওয়ান রামশঙ্কর রায় ও রায়রায়ান 

রামচন্দ্র সেন উভয়েই বৈদ্যকুলোস্তব এবং উপাধি দেখেই বোঁঝা যাঁয় যে, 
উভয়েই অন্তগাঁমী নবাবী আমলের কৃতী পুরুষ 

অনেকদিন আগেকার কথা । জনৈক পক্ষীরাজ কৰি গুপ্িপাড়া যাচ্ছিলেন 

নদীপথে। নৌকাপথে যাওয়া! ছাড়া তখন উপায় ছিল না। নদীতীর 
থেকে গুধিপাড়া অনেক দূর বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন বিরক্ত হয়ে, 
*গ্প্তিপাড়৷ কি বেয়াড়া, গঙ্গাছাড়া৷ ঠিক ছুটি ক্রোশ”। গ্রপ্তিপাড়ার 
ভৌগোলিক অবস্থানের কাব্যিক বণনা । গ্রপ্রিপাঁড়ার পরেই দক্ষিণে সোমড়া 
গ্রাম। গঙ্গ। পুব থেকে আবার পশ্চিমে বাক ঘুরে সোমড়ার কোঁল দিয়ে 

বয়ে গেছে। সোমড়ার সৌভাঁগা বলতে হবে। কিন্তু গ্রামবাসীরা সৌভাগ্যকে 
দুর্ভাগ্য মনে করে গঙ্গার গর্ভস্থ হবার ভয়ে সমারোহে গঙ্গাপূজা আর্ত 
করেছিলেন। সোমড়ায় এইজন্য গঙ্গাপূজার বেশ প্রচলন দেখা যায়। শুধু 

সোমড়ায় নয়, গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে সাধারণত গঙ্গাপূজার প্রাধান্য বেশি। 
গঙ্গাপুজা হয় গঙ্জাতীরে, বাঁড়িতে নয়। বাঁড়ির কাছে ধারা পুজা করেন 
তাঁর গঙ্গার দিকে মুখ করে পৃজামণ্ডপ তৈরি করেন। মোমড়াঁর শীলেরাও 
তাই করেন। গঙ্গার মৃতি গড়ে পৃজ৷ হয়। 

সোমড়। গ্রাম প্রধানত গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির 
অস্ততূন্ত। শোন! যায়, রাজ! বিশ্বেশ্বর রায় ( গুপ্িপাড়ার ) এই দেবোত্বর 
দান করেন। কোন দানপত্র দেখিনি, তবে সোমড়া গ্রামে গুপ্তিপাড়ার মঠের 
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বিশাল কাছায়ী-বাঁড়ির জীর্ণ ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা! যায়। একসময় মঠের 
মোহাস্তরা নিয়মিত সোমড়ায় এসে এই কাছারী-বাড়িতে অবস্থান করে 

দোর্টওপ্রতাপে জমিদারী তদারক করতেন। 
দেওয়ান রামশঙ্কর রায় ব! দেওয়ান (রায়রায়ান ) রামচন্দ্র সেন যখন 

সোমড়ায় এসে বাস করেন তখন গুপ্তিপাড়া ও অন্ান্ত স্থানে শৈবমঠ প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা। রামচন্দ্র সেন সোমড়! গ্রামে 
আসেন ১১৪৯ সনে। এই সেনবংশজ শ্রীবিপিনমোহন সেন তার ঠাঁদরাণী, 
গ্রন্থে এই তারিখটি উল্লেখ করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে বলেছেন :১ 

“রামচন্দ্র সেন ১১৪৯ সালে বলরাম রায়ের বাটিতে আসিয়া উপনীত 

হয়েন এবং তথায় পরিখা পরিবেষ্টিত হম্ম্য নির্মাণ করিবার জন্য উদ্যোগী 

হইলেন। উপযুক্ত আবাঁস-বাটা নির্মাণজন্য ব্যস্ত হুইলে, জানিতে 
পারিলেন যে, এই স্থান গুপ্তপলীস্থ শ্রশ্রীবুন্দাবনচন্দ্রের জমিদারীর অস্তর্গত। 
ইহা শুনিয়! তিনি ঠাকুরের সেবায়েত দণ্ডী গোস্বামীর নিকট আপন অভিপ্রায় 

ব্যক্ত করিলেন।” 

রামচন্দ্রের সোমড়ায় আসার কারণ সম্বন্ধে অনেক কাহিনীর অবতারণা কর! 

হয়েছে “টাদরাণীতে?,' কিন্তু তার কতটা উপাখ্যান আর কতট] ইতিহাস, বলা 
কঠিন। রামচন্দ্র সেনের সঙ্গে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাদের যেসব কাহিনী 
তিনি বর্ণনা করেছেন তাও প্রামাণিক কিনা বল! যাঁয় না। তবে রামচন্দ্র সেন 

যে নবাব দরবারের বেশ প্রতিপত্তিশাঁলী কর্মচারী ছিলেন, তা বোবা যাঁয়। 

রামচন্দ্র সেনের প্রাসাদতুল্য বাসভবনের ফটকের গায়ে একটি মর্মরফলকে 
লেখা আছে £ 
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ইত্যাদি 
রামচন্দ্রের জীবনেতিহাস এর বেশি কিছু জানা যায় না। মঠের কাছ 

থেকে জায়গা নিয়ে রামচন্দ্র যে বিরাট গড়বেষ্টিত বাড়ি তৈরি করেন, তার 

ীপ্রীবিপিনমোহন সেন : চীদরাণী, ১৩৩ পৃষ্ঠা । 



৪৩২ পশ্চিষবঙ্গের সংস্কৃতি 

ভগ্রাবশেষ আজও সোমড়! গ্রামে আছে। শোনা যাঁয়, ছুর্গোৎসবের জন্য তিনি 
মুপিদাবাদের জগৎ শেঠের চণ্ডীম্ুপের অনুকরণে কাঠের মণ্ডপ তৈরি 
করেছিলেন সোমড়ায়। এখন তার কোন চিহ্ন নেই। তাঁর বদলে ইটের 

তৈরি একটি ছুর্গামগুপ আছে। রামচন্দ্র মেনের বংশধররা আজও সেই মণ্ডপে 

গ্রতি বছরে ছুর্গীপূজ! করেন। সেনবাড়ির ছুর্গাগ্রতিমার উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল, হুর্গার দশতৃজ! মুত্তির তিনখানি হাত মাত্র সামনে প্রকট 
থাকে, বাকি হাত ক'খানি পিছনে অবৃশ্য থাকে। ত্রিভূজা সিংহবাহিনী 

দুর্গার একখানি চমৎকার পটচিত্র সেনবাড়িতে আছে। অস্তত দেড়শ-ছুশ 

বছরের প্রাচীন পট বলে মনে হয়। এই পটের অঙ্গকরণে দুর্গাপ্রতিম! 

গড়া হয়। 

সোমড়। গ্রামে রায় বামশঙ্করের গড়খাদ ও আবাসবাড়ির ভগ্নাবশেষ আজও 

দেখা যায়। বাড়ির মধ্যে তার প্রতিষ্ঠিত একাধিক মন্দিরের জীর্ণ চিহ্ন এখনও 

আছে। একটি মন্দির গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্্র আর একটি পঞ্চরত্ব মন্দির 
এখনও মন্দির বলে চেনা যায়, বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি ভগ্ন নবরত্ব মন্দিরে 

জগছ্ধাত্রী মৃতি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে যে শ্লোক খোদিত আছে 
তা এইঃ 

বাজি-ছ্বিপ-ধরাধার সতাশেষহ্থতাননৈঃ 

তুবা পরিমিতে শাকে মন্দিরাং শঙ্করোইকরোতৎ। 

১৬৭৭ শরকাবঝে বা! ১৭৫৫ সালে এই নবরত্ব মন্দিরটি তৈরি হয়। মন্দিরে 

প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রীর নিত্যপূজ! হয় এখনও | 

সৌমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা প্রাচীন ব্রান্ষণবংশের মধ্যে অন্ততম। তাঁদের । 

পূর্বপুরুষ গঙ্গার পূর্বতীরস্থ শাস্তিপুরের কাছে কোন গ্রাম থেকে পশ্চিমতীরে 
মোমড়ায় এসেছিলেন। এদের গৃহে জগদ্ধাত্রীদেবীর নিত্যপূজা হয় এবং 
জগদ্ধাত্রীর পিতলমৃত্তি রামশক্কর রাঁয় প্রতিষ্ঠিত জগন্ধাত্রীর অনুকরণে গঠিত। 
কথাপ্রমঙ্গে এদের কুলদেবতার কথা প্রশ্ন করতে এর বললেন যে, “তারা 

এদের কুলদেবতা। বাড়ীয় ত্রাহ্মণরা প্রধানত তান্ত্রিক । হুগলী জেলার 
গঙ্গাতীরবর্তা প্রায় সব গ্রামেই দেখেছি, এরা সিংহবাহিনী, জগগ্ধাত্রী, 

কালী ইত্যাদির উপাসক। শাক্তদেবীইী অধিকাংশের গৃহদেবতা ও 
কুলদেবতা। তারার উপাসক। অনেক রাট়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্ধান 
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পেয়েছি।. সোমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা আমাকে তারার ধ্যানটি জানিয়েছেন। 
ধ্যানটি হল এইঃ 

প্রত্যালীঢপদাং ঘোরা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাং 
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যা্রচর্মাবৃতাং কটো। 
নবযৌবনমম্পন্না পঞ্চমুত্রা-বিভূষিতাং 
চতুতূ্জাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাঁং। 
খড়াকত্রী-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভূজন্বয়াং 
কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্িতাঁং। 
পিঙ্গোগ্ৈকজটাং ধ্যায়েন্সৌলাবক্ষোভা ভূষিতাং 
বালার্ক-মগুলাকার-লোঁচনভ্রয়ভূিতাঁং 1... 

বিশ্বব্যাপক-তোয়াস্তঃ-শ্বেতপন্মো৷ পরিস্থিতাং 

অক্ষোভ্য দেবীমৃধণ্য স্ত্রীমৃতি নাগরূপধূক | 

তারার এই ধ্যানটি অবিকল 'তন্ত্রপার' থেকে গৃহীত। ধ্যাঁনটি বজ্ধানী 
বৌদ্ধ দেবী একজটার ধ্যান। বৌদ্ধ 'সাধনমালায়' উল্লিখিত একজটার 
ধ্যানের সঙ্গে এই ধ্যানের আশ্চর্য মিল দেখা যায় । “সাধনমালার' ধ্যানটি এই ঃ 

কষ্চাবর্ণাঃ মতাঃ সর্বাঃ ব্যান্চর্মাবৃতাঃ কটো। 
একবক্তণঃ ত্রিনেত্রাশ্চ পিঙ্গোধব কেশমূর্ধজাঃ ॥ 

খর্ব লন্বোদরা রৌদ্রাঃ প্রত্যালীঢপদস্থিতাঃ। 
সরোধকরালবক্ভ] মুণ্ডমালাগ্রলম্ষিতাঃ ॥ 

কুণপন্থা মহাভীমা মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাঃ। 
নবযৌবনসম্পন্নাঃ ঘোরাট্রহাঁসভান্থরাঁঃ॥ 

_ ইত্যাদি 
ছুটি ধ্যান মিলিয়ে দেখলে পরিক্ষার বোঝা যায়, বজ্রষানী বৌদ্ধ দেবী এক- 

জটা হিন্দুতান্ত্রিক তারায় পরিণত হয়েছেন। সোমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা এই 

তারাগৃতি তৈরি করে পৃজা করেন। এই বৌদ্ধ একজটা বা তারাই তাদের 
কুলদেবতা। বহুকাল ধরে তাদের বংশে এই পৃজা প্রচলিত আছে। এর 
ভিতর থেকে রাটীয় ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতিধারার যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা 

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
বাংলাদেশে বৌদ্ধতন্ত্রে বেশ প্রাধান্য ছিল দীর্ঘকাল। বন বৌদ্ধতাস্ত্রিক 
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নবী হিদুার মথো ৃহীত হয়েছেন। বৌদ্ধ ও হিদুতনের এ মেনন 
ও নমঘযের মমা, মনে ছা রাটীয় আাঘণনের অত গরতপূর্ণ এতিহামিক 
ভুমিকা ছিন। বিশেষ করে রায় “দীন রা্বণদের। রাটীয় কুদীন 
রামের প্রা অনেকে ততযানী বৌধধধ্ী ছিযেন। “বু বা দীন 
কার উৎপত্তি জাতিবাচক দা! কাত মাধনার্ঘক। ব্যানী বৌদ্ধ মানা 
ুর কার তাংপর্য আছে। প্রাচীন বৌদ্ষমতে গধধ্ হচ্ছে মংসারের 
বীবরগ। এই গ্সাযুক শতিই হছে 'বুন' এবং দেই কুনকে অভি 
করে অগ্রমর হা সন্তব ময় বলেই দাধক তাঁকে অবনযবন করে অগ্রদর হন। 

বৌদ্ধ এই গধকুনের নাম বন প্র কার্ট তধাগত ও রত়। এই গধকুম 
গরিণতি নী করে পধবুদ্-শভিতে গর্বঘিত হয। এই গধনুের নাম 
ৈরোচন, অঙ্ষোভ, রত্বন্ত। অমিতীত ও ও অমোদদিদ্ধি। ধিনি মাধ 

অনুযায়ী দীক্ষা পেয়ে মাধ! করেন এবং এই বুঝ লাভ করেন তাকেই 

'ৃমীন' বনে। ব্তরানে বুবীন ছাড় কেউ পরমার্ধঘ নাত বরতে গাধেন 

না। বাংলাদেশের রাটীয 'কুনীন। ব্রাহ্মণের! এই ধর্াচণগাত অর্থেও 
ুষীন' আখা। গেয়েছিরেন মনে হা! 



শ্রীপুর ও বলাগড় 
শ্রীপুরের ইতিহাস “মিত্রমুন্তোৌফী” বংশের সঙ্গে প্রধানত জড়িত। সপ্তদশ 
শতাবীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাবীর গোড়ার কথা। নবাবী আমল ভাঙছে 
এবং বৃটিশ আমলের গোড়াপত্তন হচ্ছে তখন। “মিত্রমুন্তৌফী” পদবী দেখেই 
বোঝ! যায়, মিত্রটি জাতিগত এবং মুন্তৌফীটি নবাবী আমলের পেশাগত 
উপাধি। প্রাচীন সরকারী নখিপত্রে এই মিত্রমুস্তৌফীদের পেশাগত বিবরণ 
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মিত্রমুস্তৌফীদের মতন দত্তমুস্তৌফী ও অন্যান্য মুন্তৌফীরাও আছেন। 
মিত্রমুন্টৌফীদের প্রধান বাসস্থান গঙ্গার পূর্বতীরে বিখ্যাত উলাগ্রামে (বীরনগর, 
নদীয়া )। রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফী এই বংশের ( উলার ) প্রতিষ্ঠাতা । রামেশ্বর 
নবাঁ মুপ্রিদকুলি খাঁর শাসনকালে স্থবে বাংলার রাজস্ববিভাগের মুক্ভৌফীপদে 
বা নায়েব কান্ছনগোর পদে উন্নীতঠহন। মুশিদকুলির আমলে বঙ্গাধিকারী, 

নায়েব-কান্ধনগে। বা মুস্তৌফীদের যে কিরকম ক্ষমত! এবং সামাজিক প্রতিপত্ি 
ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলার রাজস্ব-বিভাগে নবাব-দেওয়ান 
মুণিদকুলি খা বিপ্লবের স্থষ্টি করেছিলেন বলা চলে। বৃটিশ আমলের চিরস্থায়ী 
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বন্দোবন্তের আগে এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আর ঘটেনি । সেই সময় ষে 
ভাগ্যবানেরা নায়েব-কাহুনগে। বা মুস্তৌফীর পদে বহাল ছিলেন, তীর! যে কি 
প্রচণ্ড প্রতাপে সমাজে কর্তৃত্ব করেছেন তা বলা যাঁয় না। বিশেষ করে 

তখনকার সমাজে । সমাজের তখন সমগ্টিগত চেতনা বিশেষ ছিল না। কৃপ- 
মণ্ক গ্রাম্যসমাজের অটল গহ্বরে মানুষের চেতন1 তখন নিদ্রিত ছিল। এমন 

কি সামাজিক ও পারিবারিক দাঁসত্বপ্রথাও তখন পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল 
সমাজে । সামান্য খণের দায়ে মানুষ তখন সারাজীবনের জন্য “আত্মবিক্রয়পত্র' 

লিখে দিতে বাধা হত। উলার মিত্রমুন্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর 
মিত্রমুন্তৌফীর কাছে এরকম আত্মবিক্রয়পত্রের দলিল পাওয়া গেছে । বাংলার 
আরও অনেক জমিদারবংশের দলিলদস্তাবেজের স্তুপের মধ্যে এরকম “মনুস্য- 

বিক্রয়পত্র' ও “আতম্মবিক্রয়পত্রের অনেক দলিল আছে। ১১০১ বাংলা সনের 

(২৬* বছর আগেকার ) একখানি প্রাচীন দলিলে দেখ] যাঁয় যে, সনাতন দত্ত 

নামে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি ও তার পত্বী বিবা দাপী রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌধীর কাছে 
'অন্দোপহতি ও “কর্জোপহতি" মাত্র ৯২ টাঁকা মূল্যে যাবজ্জীবনের জন্য 

আত্মবিক্রয় করেছিল। আত্মবিক্রয়পত্রটি এই : 
"মহামহিম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মিত্র মহাশয় বরাবরেধু লিখিতং শ্রীসনাতন 

দত্ত ওলদ গোপীবন্নভ দত্ত সাকিন মৌজে বানিয়াজন্দ মামুলে পরগণে 
ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায় কম্য আত্মবিক্রয়পত্র মিদং কার্ধক আগে আমি 

আর আমার স্ত্রি শ্রীমতি বিবানাগ্নি দাসী এই দুইজন কহত সালিতে 

অন্নোপহতী ও কর্জোপহৃতি ক্রমে নগদ পন ৯ নয় রূপেয়া পাইয়া তোমার 

স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম__ইতি তাং ১১ কাঁতিক সন ১১০১ 
বাঙ্গলা মোতাবেক ১৫ মহর রবিনৌয়ন সন ৩৯ জলুষ...৮ 
এহেন সমাজে মিত্রমুন্তৌফীর] যে প্রথমত মুস্তৌফী হিসাবে, দ্বিতীয়ত 

স্থানীয় জমিদার হিসাবে অসাধারণ প্রভৃত্ব বিস্তার করবেন, তাতে বিন্ময়ের কিছু 

নেই। এই রামেশ্বরের জ্যোষ্টপুত্র রঘুনন্দন ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৮) সালে 
গঙ্গার পূর্বতীরের উলাগ্রাম থেকে উঠে এসে পশ্চিমতীরে হুগলী জেলার 

আটিশেওড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং গ্রামের নতুন নামকরণ করেন 
শ্রীপুর । বামেশ্বরের অপর পুত্র অনস্তরাম শ্রীপুরের কিছু দূরে স্থখড়িয়া গ্রামে 

গিয়ে বান করেন। উলার মি্রমুস্তৌফীবংশ এইভাবে হুগলী জেলার শ্রীপুর ও 



প্রপুর ও বলাগড় ৫৩৭ 

স্থখড়িয়ায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই সব অঞ্চল তখন প্রধানত 

বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের জমিদারীর অস্ততৃক্ত ছিল। বীশবেড়িয়ার রাজা 

রঘুদেব আটিশেওড়া গ্রামে রঘুনন্দন মিত্রমুন্তৌফীকে ৭৫ বিঘা মহাত্তরাণ ভূমি 
বান করেন। সেখানে রঘুনন্দন উলার বসতবাড়ির পারিপাট্য বজায় রেখে 
তার অনুকরণে গড়বেষ্টিত বাড়ি, দীঘি, পুফফরিণী, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি নির্মাণ 
করেন। উক্ত মহাতরাঁণ ছাড়া তিনি বর্তমান হুগলী কালেক্টরির তৌজি নং 
১২ শ্রীপুর ও তেতুলিয়া মৌজা ও পরগণা হাতিকান্দার অধীন নং ১৩ পাচপাড়! 
মৌজা! বাশবেড়িয়ার রাঁজার কাছ থেকে কিনে নেন। নদীয়ারাজ কৃষচন্্র 
১১৩৭ সনের ১৬ই ভাতের একখানি দানপত্রে রঘুনন্দনকে গঙ্গার পূর্বকৃলে পলাশী 

বেলা! কলিকাতা ও হাঁবেলিশহর পরগণাঁয় বাগিচা করবার জন্য ৩০ বিঘ] 

নিষ্কর জঙ্গলভূমি দান করেছিলেন । 

শ্রীপুরে মিত্রমুস্তৌধীদের প্রতিষ্টিত অনেক দেবালয় আছে। কয়েকটি 

'দেবালয় জীর্ণ হয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রাচীন কারুকল! ও কারিগরির নিদর্শন- 

রূপে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মুস্তৌফীদের 'দোচালা চণ্ডীমণ্ডপটি'। খড়ের 

চালের বদলে এখন টিনের চাল দেওয়াতে মণ্ডপের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনেক 

নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কাঠের কারুকার্য গুলি এখনও রয়েছে। বাংলাদেশের 

গ্রাচীন তক্ষণশিল্লের নিদর্শন হিসাবে এই ধরনের চণ্ডীমগ্প অত্যন্ত বিরল। 

হুগলী জেলায় এরকম ছুটি চণ্ীমণ্প দেখেছি, একটি আটপুরের মিত্রদের 

বাঁড়ির মণ্ডপ, আর একটি শ্রীপুরের মুস্তৌফীদের। বিভিন্ন দেবদেবীর মৃত্ি, 

পৌরাণিক চিত্র কাঠের স্তম্ভের গায়ে, কড়িকাঠে ও ফেমের উপর খোঁদাই করা । 
উইপোকাঁয় অনেকটা গ্রাস করলেও এখনও শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্পের কারুকার্ধের 

অবশেষ যা আছে তা দেখলে শ্তভিত হতে হয়। চালের নিচে আজও 

স্থানে স্থানে নানারঙের সরু বাঁশের শলার চিক অতি স্থন্ত্ম বেতের হতো 

দিয়ে বাধা আছে দেখা যায়। স্থাপত্য ও ভান্বর্ষের কীতি কিছু কিছু 

সরকারী চেষ্টায় রক্ষিত হলেও, বাংলাদেশের তক্ষণশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন 

হিসাবে এই ধরনের দু-একটি চগণ্ডীমণ্ডপ অস্তত এখনও লযত্বে রক্ষা 

করার প্রয়োজনীয়তা কেউ অন্নভব করেননি। বাঙালী হুত্রধরদের এই 

অবিশ্মরণীয় কীতির কথা একদিন শুধু বইয়েই পড়তে হবে, চোখে দেখা 

সম্ভব হবে না। 



৬৩৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

প্রীপুরের সংলগ্ন হুগলী জেলার ব্লাগড় গ্রাম-_রাঁট়ীয় কুলীন 

ব্রাহ্মণদের বসতির জন্য বিখ্যাত। বলাগড় গ্রামের পত্তন ও নাম সম্বন্ধে 

প্রবাদ এই যে, বলরাম ঠাকুর এখানে গড়বাঁড়ি তৈরি করে বসতি স্থাপন 
করেছিলেন।১ 

“প্রবাদ আছে, কেশরকুণী রাজা রাঘব বলরাম ঠাকুরের জষ্ঠভ্রাতা 
রুত্রঠাকুরকে বলপূর্বক নিজ পিতৃব্য গোবিন্দ রায়ের কন্ঠার সহিত বিবাহ 
দেন পশ্চাৎ বলরাম ঠাকুর গঙ্গাধর ঠাকুর রতিকাস্ত ঠাকুর মধুস্থদন তর্কলঙ্কার 
প্রভৃতিকে আকুমণ করেন। ঠাকুরগণ কুলরক্ষার্থ রাজার দৌরাত্মো ফুলে 
(ফুলিয়! ) পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে আসিয়৷ গঙ্গাধর ঠাকুর 

খামারগাছি, রতি ঠাকুর পাঁচগড়া, বলরাম ঠাকুর বলাগড়, মধুস্দন 
তর্কালঙ্কার কেলেগড় ইত্যার্দি গ্রামে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, 

বলাগড় গ্রামের নাম আভটিসেওড়া বিল বলরাম ঠাকুর বাস করার দরুণ এঁ 

নাম লোপ হুইয়৷ বলাগড় নাম হয়।” 

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এও এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। কুলীন 

ব্রাহ্মণর! কন্যাদানের আতঙ্কে ভিটেবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতেন। পালানো 

অস্বাভাবিক নয়। অস্তর্জলি অবস্থায় বৃদ্ধকেও কুলীনপাত্র বলে কন্তাদান 

করা হত তখন। তার একটি চিত্র “কুলনারসংগ্রহ' থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ 

রাঁজ। বলে এই কন্তা! বিয়া! কর বম! ( রমাকান্ত ) 
রম। সে কন্যারে বলে পুন ২ মা মা॥ 
রাজ! বলে এই বিয়ার এই মন্ত্র হয়। 

বিবাহটি বুঝি লও কুলীন সভায় ॥ 

কোথা গেল সেই রাজ! কোথা গেল রম] । 

ঘোষণ! রহিল মন্ত্র বিয়ার মন্ত্র মা মা॥ 

শত সঙ্ঘ্য ঢাক বাজে সভাটা বেড়িয়। । 

কোথা মন্ত্র কোথা তন্ত্র কোথাকার বিয়া ॥ 

ক্ষণপরে রমাকাস্ত করে অস্তর্জলি। 

গঙ্গালাভ হল তার প্রস্তুত সকলি ॥ 

রোহিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় : কুলসারসংগ্রহ, ৬৩ পৃষ্ঠার পাঁদটাকা। 



পুর ও বলাগড় ৪৯ 
সপুত্রাদি জ্ঞাতিগণে চিতা সাজাইয়। 

সকার করিল তারে বেদমন্ত্র দিয়] ॥ 
রাজা-মহারাজার! জবরদস্তি করে কুলীনপাত্রে কন্তাদাঁন করতেন এবং কুলে 

দোষাক্ষেপ করতেও ছিধা করতেন না। কুলরক্ষার্থে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ 
রাজার এলাকা ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতেন। এইরকম কোন অবস্থায় 
ঘটনাচক্রে বলরাম ঠাকুর, গজাধর ঠাকুর, রতি ঠাকুর ও মধুস্থদন তর্কালঙ্কার 
ফুলিয়! গ্রাম ছেড়ে গঙ্গার পশ্চিমতীরে এসে যথাক্রমে বলাগড়ে, খামারগাছিতে, 
পাঁচগড়ায় ও কেলেগড়ে বসবাস করেন। গঙ্গার পশ্চিমতীরে হুগলী জেলার' 
বলাগড়ের পরে কেলেগড় ( কালীগড় ) ও জীরাট গ্রাম। আগাগোড়া এই 
গ্রামগুলি তাই রাট়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের বসতির জন্য প্রসিদ্ধ। 

বলাগড়ে এই রাট়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের আজও প্রাধান্য বজায় আছে। 

অনেক প্রাচীন বংশের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও ভিটাও দেখা যাঁয়। জীর্ণ 

অট্রালিক1 ও দেবালয়ও আছে অনেক । জীরাটের গোম্বামীদের একটি শাখা 

বলরামগড়ের গোন্বামীরাও প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম | 

রাটীয় কুলীন ব্রাহ্মণ] ষে প্রধানত ঘোর শাক্ত ছিলেন একথা আগে বলেছি। 
যেখানে রাটীয় কুলীন ব্রাহ্ণদের একদা বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সেখানে যে 

তান্ত্রিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব খুব বেশি থাকাই সম্ভব তার প্রমাণ 

বলাগড়, কেলেগড়, জীরাটের সর্বত্র রয়েছে আজ । মদ্যে গঙ্গাবংশীয় 
গোম্বামীর1 বৈষ্ণবধর্মের বীজ ছড়িয়েছিলেন, গঙ্গার পশ্চিমতীরে জীরাটে ও 

বলাগড়ে । কিন্তু তাতে শাক্তধর্মের প্রাবল্য কমেনি বিশেষ । 

১৪৮৪1০০ 
৪ রী রি 
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জীরাট ও পাটুলি 
সংস্কৃত দ্রাবিড় বা অস্রক, কোন ভাষা থেকেই 'জীরাট* নামের উৎপত্তি 

হয়েছে বলে মনে হয় না। 'জীরাট? মুসলমানী নাম। কথাটা “জিরাঁয়ৎ+ 
অর্থ হুল আবাদী জমি বা ফসলক্ষেত। 'জিরায়ৎ, এবং “জিরা থেকে 

'জীরাট' নামটি প্রচলিত হয়েছে । নাম শুনেই বোঝা যায়, খুব বেশি 

প্রাচীন গ্রাম নয় জ্বীরাট। গঙ্গাতীরবর্তী বনজঙ্গল হাগিল করে মুসলমান 
আমলের গোড়ার দিকে ( পাঁঠানযুগে ) গ্রামের পত্তন হয়েছে। এই জঙ্গল 

থেকে জনপদে পরিণতির ইতিহাস চার পাঁচশত বছরের ইতিহাস। 

পুবে ও পশ্চিমে গঙ্গার দোছুল্যমান গতি-পরিবর্তনের ফলে জীরাটের 

ভাঙাগড়া৷ হয়েছে একাধিকবার। এখন গঙ্গা জীরাট থেকে দূরে 
পূর্বাভিমুখী । 

জীরাটের ঘা কিছু এতিহাঁসিক কাহিনী তা কয়েকটি প্রাচীন পরিবারকে 

কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে । তার মধ্যে জীরাটের চক্রবর্তী ( কাঞ্জিলাল ) 

পরিবার, গঙ্গাবংশীয় গোম্বামীপরিবার, মুখোপাধ্যায়পরিবাঁর (ন্বনামধন্য 

আশুতোষ মুখোঁপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষরা ), নাগপরিবার প্রভৃতি অন্যতম । 

পারিবারিক পরিচয় থেকেই বোঝ] যায়, রাটীয় ব্রাহ্মণদের শাক্ত সাধনার ধারার 

সঙ্গে গঙ্গাবংশীয় গোম্বামীদের বৈষুব সাধনার ধারার সংঘাত ও সমন্বয় হয়েছে 

জীরাট গ্রামে এবং আজও এই দুই প্রাচীন সংস্কতিধারার শোত অক্ষুণ্ন 
রয়েছে সেখানে । 

কেলেগড় বা কালীগড় গ্রামের নাম বলাগড় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। 

এইস্থানে সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত। কালীর গড় বলে নাম কালীগড়- 

কেলেগড় । শোনা যায়, গঙ্গাতীরের জঙ্গলে হুগলীর বিখ্যাত কোন ডাকাতের 

দল এই কালী প্রতিষ্ঠা করেছিল। অধিকারীবংশের পূর্বপুরুষরা' কালীর 

পূজারী ছিলেন। বর্তমানে তাদেরই দৌহিত্রবংশের চট্টোপাধ্যায়ের! পূজারী 
সেবায়েত । দেবীস্থানের সাঁমনে একটি শিবমন্দিরে খিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, 
“মহাকাল ভৈরব, বলে কথিত। স্থানটিকে উপপীঠও বলা হয় এবং নাম 
“বলয়োপপীঠ” ৷ 'পীঠমালা"য় গীঠ ও উপপীঠের মধ্যে এর নাম পাওয়া যায় 
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না। মনে হয়, পরে এই মহাকাল ভৈরব ও দিঙ্ধেশ্বরীর স্থান উপগীঠ বলে 
জনপ্রিয় হয়েছে। 

চক্রবর্তীবংশের পূর্বপুরুষ ধিনি জীরাট গ্রামে এসে প্রথম বসতি স্থাপন 
করেন, তার নাম পণ্ডিত অভয়রাম সার্বভৌম। গঙ্গাবংশী় গোস্বামীদের 
পূর্বপুরুষ রামকানাই গোস্বামী জীরাটে আদেন অভয়রামের সঙ্গে একসঙ্গে 
এবং একই সময়ে । উভয়েরই আদি নিবান যশোহর জেলায় শোনা ষায়। 
অভয়রামের পিতা পণ্ডিত রামেশ্বর বিষ্যারত্ব ত্রিবেণীর একটি চতুষ্পাঁঠিতে 
অধ্যাপনা করতেন। অভয়রাম পিতার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই টোলে 

পড়তে যেতেন। তভ্রিবেণীতে অধ্যাপনাকালে রাষেশ্বর জীরাটের পাশে 

পাঁচপাড়। গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময় জীরাটের সঙ্গে 

তাদের পরিচয়। অভয়রাম স্তায়শাস্ব ও ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। 

রামকানাই গোম্বামীসহ অভয়রাম যখন জীরাটে বসবাসের জন্ত আসেন তখন 
উভয়েরই বয়স প্রায় সত্তর বছর। আনুমানিক তিনশ বছর আগেকার, 
অর্থাৎ সপ্তদশ শতাবীর মাঝামাঝির কথা। চক্রবর্তীর! ষোড়শ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি অভয়রামের কাল নির্ণয় করতে চান। কিন্তু অভয়রাম থেকে 

ফকিরটাদ চক্রবর্তী হলেন অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। ফকিরাদ ১৮৫৭ থৃষ্টাবে 
প্রায় নব্বই বছর বয়সে মার! যান, হৃতরাং তার কাল আহ্মানিক ১৭৬০ থেকে 
১৮৫০ সাল পর্যস্ত ধরা যায়। তার আগে ৩০ বছর করে পুরুষ গণন। করলেও 

অভয়রামের ( অভয়রাম-শ্রীরুষ্ণ-বিষুরাম-রামচরণ-ফকিরচাঁদ ) কাল ১৬৩*-৪০ 

এর আগে হয় না। যাই হোক, অভয়রাম ও রামকানাই ছুই অভিন্নহৃদয় 

বন্ধু জীরাটে এসে কালীগড়ের শিদ্ধেসশ্বরী কালীর পূজারী কাশীনাথ অধিকারী 
ছুই কন্তাকে ছুজন বিবাহ করে বুদ্ধ বয়সে সংসার পেতে বসলেন। নিত্যানন্দ- 
প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধর রামকানাই গোস্বামী গোড়া বৈষ্ণব এবং 
রাটীয় কলীন ব্রা্ষণ পণ্ডিত অভয়রাম সার্বভৌম ঘোর তান্ত্রিক । দুই বৃদ্ধ 
ভাইরা-ভাই ছুই ভিন্নমুখী সাধনাধারার প্রবর্তন করলেন জীরাট গ্রামে। 
অভয়রাম নিজের বসতবাটিতে মুশ্ময়ী কালী এবং রামকানাই গোস্বামী তাঁর 
বসতবাড়িতে “রাধা-গোপীনাথ' বিগ্রহ স্থাপন করলেন। জীরাটের বুড়ো 

শিব, মহাকাল ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর পরে এই মৃগ্নয়ী কালী ও রাধা- 
গোগীনাথজীউ জীরাটের প্রাচীন বিগ্রহাদির মধ্যে অন্ততম। মৃগ্নয়ীদেবীর 
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ইটের মন্দির ও মণ্ডপ অভয়রামের পুত্র শ্রীরুষ্ণ ও পৌত্র মুকুন্দরাম নির্মাণ 
করেন। গোঁগীনাথজীউয়ের মন্দির ও মণ্ডপ রামকানাই গোস্বামীর অন্যতম 

প্রধান শিষ্য স্থবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ধনিক ভক্ত মাধব দত্ব নির্মাণ করে দেন 

এবং তার সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। অভয়রাম বীরাচারী 
তান্ত্রিক ছিলেন এবং পঞ্চমুণ্ডের আসনে শক্ভিলাধন। করতেন। তার পুত্র 
শ্্ীকষ্ণ বাদ্শাহের কাছ থেকে “চক্রবর্তী” উপাধি পান। অভয়রামের পৌত্র 
মুকুন্দরাম পরে “পাষাণময়ী কালী" প্রতিষ্ঠা করেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ঘ থেকেই দেখা যায়, চক্রবর্তী পরিবারের বংশধররা 

হুগলী অঞ্চলের পতুর্গীজ ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে 
জড়িত হয়ে পড়েছেন। হুগলীর এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত গ্রামের বধিষুঃ 

পরিবারের এটা একটা অন্ততম বিশেষত্ব দেখা যায়। অভয়রামের পৌত্র 
মুকুন্দবাম হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল ও ইণ্টারলোপারদের সঙ্গে বানিজ্যিক 
লেনদেন করতেন এবং দালাপি বা কমিশন এজেণ্টের কার করে তিনি যথেষ্ট 

অর্থ উপার্জন করেন। অভয়রায়ের পৌত্র বিষণুরাম সার্বভৌমের শাখায় 
ফকিরচাদ চক্রবর্তা ও মথুরামোহন চক্রবর্তী এই কাঁজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেছিলেন। ফরিটাদ ছিলেন বিখ্যাত ছ্য-স্থজা কোম্পানীর বেনিয়ান। 

দ্য-সথজা কোম্পানীর কাচের পুতি, ঝাঁড়-লঠন ইত্যার্দির বড় ব্যাবসা ছিল। 

ফকিরঠাদ এই কোম্পানীর বেনিয়ান হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন এবং 

তদানীস্তন কলকাতার বাঙালী ধনিকসমাঁজে ও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। 

ইঞ্জিনীয়ার পিমম্ সাহেবের কলকাতা সার্ভে রিপোর্টে (2০১০: 00 06 

901565 ০0 0810066 : 95 ঢু. ড/. 9102104) 1851) উত্তর কলকাতার 

( গরাণহাটার কাছে ) “ফকির চক্রবর্তী লেনের” উল্লেখ আছে। ১৮৫* সালে 
সার্ভে করা হয় এবং ১৮৫১ সালে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ফকিরচাদ ১৮৫০ 

সালে মারা যান। মনে হয় তার জীবদ্বশাতেই কলকাতায় তার নামে রাস্তা 

হয়েছিল। কলকাতায় বাড়ি ছাড়াও, জীরাট গ্রামে এইসময় ফকিরটাদ 
বিরাট প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্মাণ করেন এবং ছুগ্গোৎসবের জন্য চণ্ডীমণ্ডপা্দি 
তৈরি করেন। সেই মগ্ডুপের ভগ্নাবশেষ আজও আছে এবং সেখানে প্রায় 

দেড়শ বছর ধরে হুর্গাপৃজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চক্রবতীঁঘের পুফরিণীর 

বাঁধাঘাঁটের পাশে ফকিরটাদ প্রতিষ্ঠিত ছুটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরের গায়ে 
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লেখা আছে-বিপ্র ফকির চন্দ্রেন কৃতং শ্রীশিবমন্দিরমূ্। শকাব- ১৭৬৩, 
১২৪৮ সাঁল।” ফকিরচাদের পুত্র প্যারীমোহনও পরে উক্ত ছ্য-স্থজা কোম্পানীর 

মু্হুদ্দীগিরি করেন। “বেঙ্গল ডাইরেক্টরী এও অ্যাহ্নয়াল রেজিস্টারে' 
সেকালের বাঙালী বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দীদের নামের তালিক! পাওয়া! যায় এবং 
কোন্ কোন্ কোম্পানীর সঙ্গে তারা বাণিজ্যে লি ছিলেন তারও বিবরণ জান! 
যায়। ১৮৫৮ সালের রেজিস্টারে দেখা যায় যে "টমাস গ্-স্থজা আযাণ্ড 

কোম্পানী'র বেনিয়ান হিসাব মথুরামোহন চক্রবর্তার নাম আছে( পৃষ্ঠা 
২৩-২৪)। মথুরামোহন ফকিরচাদের দ্বিতীয় পুত্র । মনে হয়, পিতার মৃত্যুর 
পরে তিনিই ছ্য-সথজা কোম্পানীর প্রধান বেনিয়ানের পদে বহাল হয়েছিলেন। 

পরবর্তাকালে চক্রবর্তাবংশের বিভিন্ন শাখায় অনেকে বড় বড় সরকারী চাকুরী 
করে বিত্তশালী হন। বিদেশী বণিকদের মধ্যবতিতার ধারা অবাধ স্বাধীন 

বাণিজ্যের পথে পরিচালিত ন৷ হয়ে ক্রমে নিরাপদ চাঁকুরীজীবনে পর্যবসিত হয়। 

বাঙালী মধ্যবিতসমাজের এতিহাসিক বিধিলিপির খণ্ডন জীরাটের চক্রবর্তারাঁও 
করতে পারেননি । 

স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোঁপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস জীরাট গ্রামে। এই 
বংশের আদিবাঁস হুগলী জেলার দিগ্নুই গ্রামে। মুখোপাধ্যায়বংশের পূর্বপুরুষ 
বলরাম স্থায়ালঙ্কার এই গ্রামের বাদিন্দা ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র হরেরুষ্ণ, 

রামজয় ও রামচন্দ্র । রাঁমজয় জীরাটের গোম্বামীবংশের কন্তা বিবাহ করেন 
এবং তার পুত্র বিশ্বনাথ পিতার মৃত্যুর পর জীরাটের মাতুলালয়ে মায়ের সঙ্গে চলে 
আসেন। তারপর জীরাটেই গোম্বামীদের দৌহিত্র-সন্তান বিশ্বনাথ স্থায়ীভাবে 
বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বিশ্বনাথ হলেন স্যার আশ্ততোষের পিতামহ । 

বিশ্বনাথের চারপুত্র- দুর্গাপ্রসাদ ( ১৮৩২), হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ (১৮৩৬) 

ও (রাধিকা প্রসাদ । দুর্গাপ্রসাদ ও আগুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ বলাগড় 

হাঁইস্কল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্যার আশুতোষের জীবন 

কলকাতা! শহরে কাটলেও তিনি বাল্যকাঁলে একাধিকবার জীরাটে গেছেন ও 

বাদ করেছেন। কন্তা কমলার “বিধবাবিবাহের সময় জীরাটের কুলীন ত্রাহ্মণরা 

তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা না করায় তিনি পরবর্তাকালে জীরাটের সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্ক ত্যাগ করেন। স্যার আঁশুতোষের পৈতৃক বসতবাড়ি দীর্ঘকাল 

পরিত্যক্ত অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে ছিল জীরাটে। সম্প্রতি সেটি উদ্ধার 



৫৪৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

করে সংস্কার কর] হয়েছে এবং সেখানে “আশুতোষ স্বতিমন্দির' প্রতিষ্ঠা বরা। 
হয়েছে। 

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পিতৃভূমিও জীরাট গ্রামে। ১৮৫৫ সালে 

দেবেজ্জনাথের জন্ম হয়। বলাগড় হাইস্কুল থেকে দেবেজ্রনাথও প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে ওকালতি 

করেন। শেষ জীবনে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধ হয়ে যান। “অশোকগুচ্ছ” 'পারিজার্ত- 

গুচ্ছ” প্রভৃতি এ'র কাব্যগ্রস্থ বিশেষ পরিচিত। সাহিত্যসেবী শ্রীচারুচন্দ্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বাস জীরাট গ্রামে । 
জীরাটের গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে চৈত্র মাঁসে বুড়োশিবের গাজন এবং পয়লা 

বৈশাখের সঙ ও অভিনয়সহ শোভাযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত 

উৎসবটি এখন লোপ পেয়ে গেছে। গ্রামের প্রাচীনদের মুখে এই নববর্ষ 

উৎসবের যে বর্ণন৷ শুনেছি তা বিশেষ প্রণিধাঁনযোগ্য বলে মনে হয়। পয়ল! 

বৈশাখ বিকালে গ্রামের ভোম, ছুলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যুবকরা খড়িমাটি, 
ভূষোকাঁলি, সি'ছুর, গেরিমাঁটি ইত্যাি রং গায়ে লেপে, বিচিত্র বেশভূষায় সঙ 

সেজে গ্রাম প্রদক্ষিণ করত। শোভাষাত্রা করে গ্রাম প্রদক্ষিণকালে সামাজিক 

প্রহমনের অভিনয় করত তারা। বাংলার যাত্রাগানের এইটাই হল সবচেয়ে 
প্রাচীন রূপ এবং “যাত্রা” কথার উতৎপত্তিও এই অভিনয়সহ শোভাযাত্রা ও 

প্রদক্ষিণ থেকে হয়েছে । কাঁলীগড় বা কেলেগড়ের নীলমণি কলু এই শোভা- 

ষাত্জার সর্বশেষ উল্লেখযোঁগ্য অভিনেতা । নীলমণি “টৈবজ্ঞ-আচার্যের, বেশে 

গ্রামবানীকে নতুন বছরের পঞ্জিকার ফলাফল শোনানোর নাম করে বিচিত্র 
সব ছড়াগান ও বক্তৃতা শোনাত।” বিগত বছরের গ্রাম্য ও পারিবারিক 

কীতি-কাহিনী অবলম্বন করে সরস বিজ্রপাত্মক ছড়া ও গান রচনা 

কর! হত এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও থাকত তার মধ্যে। গ্রামের সকল 

শ্রেণীর লোক, বিশেষ করে অন্যায়কারী ও অপরাধীরা, দৈবজ্ঞ-আচার্যবেশী 
নীলমণিকে ভয় করত, কারণ বছরের প্রথম দিনে নতুন পঞ্রিকার সংবাদ 
জ্ঞাপনের সময় নীলমণি যে কারও মুখ চেয়ে কথা বলত না, একথা 

সকলেরই জানা ছিল। অভিনয়কলার মাধ্যমে গ্রাম্ঘমাজের সমালোচনার 

এই প্রাচীন প্রথা নীলমণির মৃত্যুর পর জীরাট থেকে একরকম লুপ্ত 
হয়ে গেছে। 



জীরাট ও পাটুলি ই ৫৪৫ 

জীরাট স্টেশনের পশ্চিমদিকে মাইলখানেক দূরে পাটুলি গ্রাম। এ অঞ্চলের 
মধ্যে পাটুলি সবচেয়ে প্রাচীন গ্রাম। বর্ধমান জেলায় আর একটি গ্রাম আছে 
পাটুলি নামে। এ-নামের কারণ কি? সেকালের সংস্কৃতিকেন্ত্র পাটলিপুের 
নামের অনুকরণে এইরকম নামকরণ কর! হয়েছে কি না ভাববার বিষয়। 
হুগলী জেলার এই পাটুলি গ্রামের মঠবাড়িটি গ্রাচীন। মঠবাড়ি নাম থেকে 
মন্সে হয় এই বংশের পূর্বপুরুষ শৈবসাধক ( বা বৌদ্বতান্ত্রিক ) ছিলেন। সাধনার 

স্থানে মঠ, প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে এই পরিবারের বাড়ি আজও মঠবাড়ি 
বলে পরিচিত। মঠবাড়িতে যে দুর্গাপূজ৷ হয় তাতে ছূর্গামৃত্তির ছুটি হাত মাত্র 
বাইরে প্রকট থাকে, বাকি আটটি হাত পিছনে লুকানো থাকে। তা ছাড়া 

দুর্গার দক্ষিণে কাঁতিক ও বামে গণেশ থাকে । সদ্বিপূজা হয় না। যে-রাঁতে 
অষ্টমী সেই রাতে অর্ধরাত্রি পূজা হয়। পুজায় পাঠাবলি হয় এবং বলির পরে 
তৎক্ষণাৎ পাঠাটি ছাড়িয়ে তাঁকে টুকরো-টুকরো৷ করে কেটে মানকলাই দই-ূর্বা 

মিশিয়ে চতুফোটি যোগিনীদের উৎসর্গ করা হয়। শোনা যায়, ঘোর তান্ত্রিক 
আচারে একদা পূজা হত এবং পূজায় নরবলিও দেওয়া হত। এখন পিটুলির 
নরপুত্লিকা বলি দেওয়া হয়। মঠবাড়ির দেবী “মঠের মা, বলে পরিচিত। 

হুগলী জেলার এ-অঞ্চলে গঙ্গার পশ্চিমতীরব্তা কোন গ্রামে ধর্মঠাকুরের 
কোন অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না। পাটুলি গ্রামের পাশে মুণ্ডখোলা নামে 
একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের একটি প্রাচীন স্থান আছে। 
দেবোত্তর সম্পত্বিও আছে ধর্মঠাকুরের নামে । ধর্মঠাঁকুরের সেবায়েত ছুলেরা । 
তাদের উপাধি বোধক। “বোধক+ উপাধির উৎপত্বি ও তাৎপর্য বিশেষভাবে 

প্রণিধেয়। “বৌদ্ধ” কথা “বোধক' হয়েছে (কি? ধর্মঠাকুরের চৈত্রগাজন হয়, 
কিন্ত বিশেষ উৎসব হয় মাঘ মাসের শুক্লা-দিতীয়৷ থেকে শ্রীপঞ্চমী পর্ধস্ত। এই 

ধ্মপুজায় যে মেলা হয় তা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মেলা! এবং ধর্মের জাত” 
বলে পরিচিত। বহু দুরের গ্রাম থেকে সকল শ্রেণীর লোক ধর্মের জাতে 
যোগদান করতে আসে। 

৩৫ 



বাশবেড়িয়া 
বাংলার প্রাচীন জমিদারবংশের মধ্যে বীশবেড়িয়ার রাজামহাশয়রা অন্যতম । 
এ'র! উত্তররাটীয় কায়স্থ (দত্ত )। আকবর বাদশাহের আমল থেকে । রায়, 

মজুমদার, রাঁজামহাশয় ইত্যাদি উপাধি ভোগ করে এসেছেন। শোনা যড, 
হিন্দুযুগের সেন-আমল থেকে এদের প্রতিষ্ঠার হুত্রপাত। এই বংশের 

দ্বারকানাথ বর্ধমান জেলার পাঁটুলি গ্রামে এসে বসবাস করেন, আহ্ুমানিক 

ষোড়শ শতাবীর মাঝামাঝি । দ্বারকানাঁথের পৌত্র সহশ্রাক্ষ এবং সহম্রাক্ষের 
পৌত্র রাঘব দত্ত। দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে রাঘব দত্ত “মজুমদার” 
উপাধি লাভ করেন এবং প্রচুর নিষ্র সম্পত্তিসহ একুশটি পরগণার জমিদারী 
পাঁন। এই সব পরগণার অধিকাংশই সরকাঁর-সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল বলে 
কাছাকাছি কোন অঞ্চল থেকে জমিদারী তদারক করার প্রয়োজনবোধে রাঘব 

দত্ত বাঁশবেড়িয়ায় বসবাস করার সিদ্ধাত্ত করেন। বর্ধমানের পাটুলির সঙ্গে 
তখনও তিনি যোগস্থত্র বিচ্ছিন্ন করেননি, পূজা উৎসবাদির সময় নিয়মিত 

পাটুলিতে যেতেন। রাঁঘবের ছুই পুত্স, রামেশ্বর ও বাস্থদেব। তাদের সময় 
পৈতৃক জমিদারী ভাগ হয়ে যাঁয়। অগ্রজ রামেশ্বর পাটুলি ত্যাগ করে 

বাশবেড়িয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাম করতে আরম্ভ করেন। সমাট গুরঙ্গজীবের 

কাছ থেকে ১৬৭৩ খ্ুন্টাৰে তিনি বসবাসের জন্য বাঁশবেড়িয়ায় ৪০১ বিঘা! জমি 

এবং পঞ্জপার্চা খিলাতসহ “রাঁজ৷ মহাঁশয়* উপাঁধি পান। রামেশ্বরই বাশবেড়েতে 

গড়বেষ্টিত বাড়ি তৈরি করেন। গড়ের পরিধি প্রায় এক মাইল। এখনও 
গড়ের স্ম্পষ্ট চিহ্ন বাশবেড়িয়ার রাজবাড়ির চারিদিকে দেখা যাঁয়। বনু 

ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি পরিবারকে বামেশ্বর বাশবেড়িয়ায় বসতি স্থাপনের 

জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। গঙ্গাতীরবর্তা এই গ্রামে যে এককালে 
বাশঝাড়ের প্রাচুর্য ছিল তা৷ নাম থেকেই বোঝা যায়। সারবন্দী বাশঝাড়ের 
বেড় শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধে দুর্ে্চ ব্যহের কাজ করত। কেবল 

গড়বেষ্টিত নয়, এইরকম ঘন বীশবাড়ের বেড়-বেষ্টিত রাজবাড়ি ছিল 

বলেই' বর্গার হাঙ্গামার সময় বীশবেড়িয়ার রাজারা আত্মরক্ষা করতে 
এবং মারাঠাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামেশ্বরের পুত্র 
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রঘুদেব শোন! যায় মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে তাদের বিতাড়িত 
করেছিলেন। 

বাশবেড়িয়ার রাজবংশ যদিও প্রধানত শান্ত ছিলেন, তাহলেও কোন 
ধর্মাচরণের প্রতিই তাদের কোন সন্বীর্ণ বিরোধী মনোভাব ছিল না। রাজ! 
রামেশ্বর নিজে বাশবেড়িয়ার বিখ্যাত 'বাস্থদেব মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
প্রাচীন বাংলা অক্ষরে মন্দিরের গায়ে একটি শ্লোক খোদাই করা আঁছে-_ 

মহী-ব্যোমাঙ্*-শীতাংশুগণিতে শক-বৎসরে 

শ্রীরামেশ্বর-দতেন নির্মমে বিষ্মন্দিরং ॥ ১৬০১ 
১৬৭৯ খুস্টাে বাহুদেব-মন্দিরটি তৈরি হয়। মন্দিরের গায়ে ইটের উপর 

পৌরাণিক দেবদেবীর ও কাহিনীর অপূর্ব কারুকার্ধ আছে। প্রায় ২৭৫ বছর 
আগে তৈরি দেবালয়ে এরকম পোড়ামাটির কাকুকার্ধের নিদর্শন বাংলাদেশে 
খুবই বিরল। ১৭৮৮ খুস্টাবে-রাজা নৃসিংহদেব স্বয়স্তবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
মন্দিরের গায়ে খোদিত শ্লোকটি হল £ 

আশাচলেন্দু সম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ স্বয়সতব। 
রেজে তত্ভ্রীগৃহঞ্চ শ্রনৃসিংহদেব-দততঃ ॥ 

এ ছাড়া ঝাশবেড়িয়ার আর একটি বিখ্যাত মন্দির হল “হংসেশ্বরী মন্দির? । 
নৃসিংহদেব ঘখন নাবালক ও অভিভাবকহীন ছিলেন, তখন বাঁশবেড়িয়ার বিস্তৃত 

জমিদারীর অনেকটা অংশ বর্ধমান ও ননীয়ার রাজারা দখল করে নেন। 

বৃসিংহদেব তার নিজের 'ম্বাতিকথায়' লিখে গেছেন ঃ 

“সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোঁবিন৷ দেবরায়ের 

কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম, বর্ধমানের জমিদারের পেস্কার 

মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দি খার নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল 

হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুন্ত পুস্তামের জর খরিদা সনন্দী 

জহিদ্বারি আপন মালিকে জমিদারি সামিল করিয়া লয়। সন ১১৪৮ সালে 

মাহ বৈশাখে খাম্থ! দখল করে ও হুলদা! পরগণ! কিশমতের মালগুজারি 
রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল। তিনিও এ সন কিশমত মজকুর আপন 

পুত্র প্রীশভূচন্্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া! ধখল করেন। মৌজে 
কুলিহাওা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল। পীর খ1 ফৌজদার 
বর্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে 
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আছে। স্থবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদারের পুর এমন 

বেআইনসাজী ও বেদায়ত হয় নাই।” 
এই সময় নৃনিংহদেব কিছুকালের জন্য কাশীবাসী হুন। ধর্ম ও বিষ্যার 

প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। কাশীতে বিখ্যাত শৈব ও তাম্িক সাধুদের 
সংস্পর্শে এসে তিনি তান্ত্রিকমতে যোগসাঁধনারদি করতে আরম্ভ করেন। 

ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোঁধালও এই সময় কাশীতে ছিলেন। তার সঙ্গে 
একত্রে মিলে তিনি এই সময় “কাশীখণ্ডের' বাংল! অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হন। 
তার পরিচয় দানপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ 

মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা! করি লিখি। 

ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥ 
মিত্র শত চৌদ্দ শকে পৌধমাস ষবে। 
আমার মানস মত যোগ হইল তবে ॥ 

শৃদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলিনিবাসী। 
শ্রীযৃত নৃমিংহদেব রায়গত কাশী ॥ 
তার সহ জগন্নাথ মুখুষ্যা আইল! । 

প্রথম ফান্কনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা ॥ 

গ্রা় আট বছর পরে কাশী থেকে ফিরে ১৭৯৯ সালে নৃসিংহদেব 

বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দিরের ভিত, পত্তন করেন। মন্দিরের গড়নের 
পরিকল্পনা তীর নিজস্ব । কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশরূপে হংসেশ্বরী মন্দির 

গঠিত। দেহরূপ মন্দিরে যেমন ইড়া, পিঙ্গলা, স্যুন্া, বস্্াক্ষ ও চিত্রিনী নামে 
পাঁচটি নাড়ী আছে, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরেও ঠিক সেই ধাচে সব পিঁড়ি 
আছে এবং মন্দিরের মধ্যে কুগডুলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরী বিরাজমান । 

তাসত্রিক যোগসাধনার প্রত্যক্ষ স্থাপত্যরূপ হল হংসেশ্বরী মন্দির । জানি না, 

সার! বাংলাদেশে এই মন্দিরের বিশিষ্ট গঠন ও সাঁধন-তাৎপর্ষের অনুরূপ আর 
ঘবিতীয় কোন মন্দির আছে কি না। বৌধ হয় নেই। 

হুংসেশ্বরী মন্দিরের দ্বিতীয় তলা গাথা হলে ১৮০২ থুস্টাবে হৃসিংহদেবের 
মৃত্যু হয়। তার পত্বী রানী শঙ্করী (ধার নামে কলকাতায় ভবানীপুরে রানী 
শঙ্করী লেন প্রতিষ্ঠিত) বার বছর ধরে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করেন। 
১৮২৪ সালে হংসেশ্বরী মন্দির নির্মাণ শেষ হয় এবং তাতে মোট প্রায় পাঁচ লক্ষ 
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টাকা ব্যয় হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভারতের বিতিনন স্থান থেকে 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করে আন! হয় এবং তাদের প্রচুর 
অর্থও দান করা হয়। মন্দিরের গায়ে এই শ্লোকটি খোদাই কর! আছে-- 

শাকান্ধে রস-বন্ি-মৈত্রগণিতে প্রীমন্দিরং মন্দির 

মোক্ষদ্বার-চতুর্দশেশ্বর-সমং হংসেশ্বরী-রাঁজিতং 
ভূপালেন নৃনিংহদেবকৃতিনার্ং তদাজাহুগা 
তৎপত্বী গুরুপাদপন্মনিরত) শ্রীশস্করী নির্মমে ॥ 

শকাবা ১৭৩৬। 

বাশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী দেবী ও মন্দির সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে। 
হংসেশ্বরী মন্দিরে নিচ থেকে উপরতল! পর্বস্ত একাধিক শিব প্রতিষ্ঠিত। " 

মন্দিরের গর্ভগৃহে কুগুলিনী শক্তিরূপী হুংসেশ্বরী। “হংস' কি? “অহমিতি 

বীজমূ। স ইতি শক্তিঃ। সোহহয়িতি কীলকম্* (হংসোপনিষৎ)। “হং 

বীজন্বরূপ, 'সঃ” শক্তিম্বরূপ এবং 'সোহং' কীলক ব1 উপায়। এই মন্ত্র দ্বারাই 

হৃদয়ের অষ্টদল পদ্মের মধ্যে হংসাত্মাকে দেখা যায়। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী 
ঠিক এই ভাবেরই প্রতিমুত্তি। নাথধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাব এর মধ্যে স্ুম্পষ্ট। 
হুগলী জেলার এই অঞ্চলে মহানাদ, ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী নাম- 
গুলির সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের মধ্যে এঁক্য আছে। “হানা? নাদতত্ব ও 

নাদসাধনার ইঙ্গিত করছে। “হংসেশ্বরী'ও কুগ্ডলিনী শক্তির রূপ । হৃংসেশ্বরী 

মন্দির তারই সাধনপ্রণালীর স্থাপত্যক্ূপ। আর “ত্রিবেণী' তো যোগসাধনার 
প্রধান সহায় তিনটি নাড়ী-_ইড়া, পিল! ও যুয়া-_ 

ইড়া বামস্থানে পিঙ্গল দক্ষিণে 
মধ্যে নাড়ী হুযুয়া 

বামে ভাগীরথী মধ্যে সরম্বতী 

দক্ষিণে যমুন! বয়। 
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে 

ত্রিষেণী তাহারে কয়। 

(সাধকরঞন ) 
তান্ত্রিক ও নাথযোগীদের একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবকেজ। মহানাদ-জিবেণী- 

বাশবেড়িয়। অঞ্চলে একসময় গড়ে উঠেছিল মনে হয়। 
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রাজ! রামেশ্বরের আমল থেকে, প্রায় ছু-শ আড়াই-শ বছর ধরে, এই বংশের 

অরুপণ পোষকতাঁয় বাশবেড়িয়ায় একটি বিখ্যাত বিষ্তাসমাজ গড়ে ওঠে। 
কোন্নগর ও বালী অঞ্চলেও এরকম বিখ্যাত বিষ্ভাসমাঁজ গড়ে উঠেছিল। কাশি 
থেকে পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাগীশকে নিয়ে এসে বামেশ্বর আপন সভাপত্তিত 
পদ্দে নিযুক্ত করেন। বাশবেড়িয়ার প্রায় ৪০-৪৫টি টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করে, কাশী, মিথিল! প্রভৃতি স্থান থেকেও বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের 

এনে তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। নবদ্ীপের বাইরে 

গঙ্গার উভল্ ভীরবর্তা কুমারহট্ট (হালিশহর ) ও বংশবাটার পাঙ্ডিত্যের 
গ্রতিদ্বন্দিতা একফালে বেশ স্মরণীয় ঘটনা ছিল। বাশবেড়িয়ায় যেসব বিদ্বদ্- 

গোষ্ঠী এসে এই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন তিনটি 

নৈয়ায়িক ভট্টীচার্ধবংশ | রাঁজবল্পভের সভায় তিনজন পণ্ডিত-_রামভদ্্র সিদ্ধাস্ত, 
রামচন্দ্র বাচম্পতি ও আত্মারাম স্তায়ালঙ্কার- _নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন । তিনজনেই 

'বীশবাড়িয়। নিবাসিনঃ।, রামভদ্রই তখন ৰাঁশবেড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। 
আহ্মানিক ১১৯৫ সনের বীশবেড়িয়ার ব্রাহ্মণবিদায়ের একটি কৌতুকজনক 
ফর্দ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্ধার করেছেন।১ তাতে মোট ১৪৪ জনের 

মধ্যে ২৬ জন ভট্টাচার্য বা চতুষ্পাঁঠীর অধ্যাপক এবং ২৪ জন উপাধিধারী 
ছিলেন। বিদায়ের পরিমাণ ২ টাঁকা থেকে %* (ছুই আনা )। একশ 

বছর আগেও বাশবেড়িয়ায় বহু চতুষ্পাঠী ছিল। ১৩১৬সনে শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের 
মৃত্যুর পর বীশবেড়িয়ার এই বিদ্যামাজ একরকম লোপ পেয়ে যায়। এই 
বিচ্ভাসমাজের উদ্দেশেই দীনবন্ধু মিত্র তাঁর “হুরধুনী কাব্যে” লিখেছিলেন ঃ 

পরিপাটা বংশবাটা স্থান মনোহর 

যেদিকে তাকাই দেখি সকলি হুন্দর। 

বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস 

স্থগৌরবে শান্্রালাপ করে বার মাদ। 
এই স্থলে জম্মেছিল শ্রীধর রতন 

কথককুলের কেতু কাঞ্চনবরণ। 

ভাবে রচিল কত গীত মধুময় 
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হদয়। 

_ ৯ প্রীদীনেশচন্ত্র তটাচার্য বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, প্রথম ভাগ, পৃ ৩০০-৩৯১। 



হগলী-বীশবেড়িয়া ৪৫১ 

বাশবেড়িয়ার শ্রীধর বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন। সেই 

কখক-শিরোমণি শ্রীধরের কখকতা। ও সঙ্গীতের কথাই দীনবন্ধু উল্লেখ করেছেন। 

কেবল সংস্কত বিদ্যায় নয়, আধুনিক শিক্ষার দিক থেকেও বীশবেড়িয়! 
পশ্চাদপদ ছিল না। ১৮৭ সালে কলকাতার শিমলা পল্লীতে দক্ষিণারঞন 

মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া নিয়ে “তত্ববোধিনী সভা” ও “তত্ববোধিনী পাঠশালা, 

প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠশালায় ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছলে সভার 

কর্তৃপক্ষ কলকাতায় যথেষ্ট ইংরেজী বিদ্যালয় আছে মনে করে ১৮৪৩ সালের 

৩*শে এপ্রিল বীশবেড়িয়া গ্রামে তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানাস্তরের সিদ্ধান্ত 
করেন। পাঠশালার প্রতিষ্ঠাদিবসে বাশবেড়িয়ায় সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। অক্ষয়কুমার দত্ত ও আরও অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন ।১ কয়েক- 

বছর স্থূল চলার পর অর্থাভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। তখন পান্রী আলেকজা্ডার 

ডাফ, “ফ্রি চার্চ মিশনের" পক্ষে এ একই স্থানে একটি মিশনারী স্কুল স্থাপন 
করেন। তাঁরা লেখেন £ 
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এর মাসখানেক পরে ৪ঠ। মে তারিখে উক্ত পত্রিকাঁয় জনৈক পত্রলেখক 

জানান যে তত্ববোধিনী পাঠশালার স্থানে মিশনারী স্থল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

স্থুলটি প্রায় গচিশ বছর চলে। পরে ছাত্রদের থৃষ্টধর্ম গ্রহণের তাড়নায় স্কুলটি 
উঠে যায় এবং স্কুলবাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। থুস্টধর্মের প্রসারের কারণ হুল, এই 

বাশবেড়িয়! গ্রামে সর্বপ্রথম বাঁঙাঁলী পাত্রীর অধীনে একটি থুস্টান গির্জা স্থাপিত 

হয়। পাত্রীর নাম তারাাদ। শোনা যায়, ইংরেজী ফরাসী পতুর্গীজ ভাষায় 
নাকি পাত্রী তারার্টাদ অনর্গল কথা! বলতে পারতেন। 

এইভাবে বিদ্যা শিক্ষা! ও ধর্মের ক্ষেত্রে, প্রাচীন ও নবীন যুগের এক বিচিত্র 

সংঘাত ও সমন্বয় হয়েছিল বীশবেড়িয়ায়। 

১ তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভা ১৭৬৫ শক। 

২ ফেও অফ ইতিয়া, ৬ এপ্রিল ১৮৪৮। 



বাহিরগড় 
হাওড়া ময়দান থেকে টাপাডাঁঙার লাইট রেলপথে “বাহিরগড়া” নামে একটি 
ছোট্ট স্টেশন আছে। 'গড়” কথাটি লোকের মুখে মুখে গড়িয়ে গড়া' হয়েছে। 
হুগলী জেলার অন্ততম প্রধান শৈবতীর্ঘ তারকেশ্বরের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্ির 

ইতিহাসের সঙ্গে বাহিরগড়ের এক রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশের ইতিহাস অবিচ্ছেন্ত- 
তাবে জড়িয়ে আছে বলে তার কাহিনীটুকু উল্লেখযোগা। এই ক্ষত্রিয়বংশ 

পশ্চিমবঙ্গের “সিংহরায়যা”। অষ্টাদশ শতাব্বীর গোড়ার দিকে এ'র! বাংলাদেশে 
আলেন এবং ধীরে ধীরে নবাবী আমলের শেষে হুগলী জেলায় জমিদারী 

দখল করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রামনগর ও বাহিরগড়ই এদের আদি 

বসবাঁসকেন্দ্র। পরে বংশবিস্তার ও জমিদারীর বিস্তারের ফলে নানাস্থানে 

বিভিন্ন শাখায় এ'রা ছড়িয়ে পড়েন। ্ 
তারকেশ্বরের প্রাক্তন মোহাস্ত শ্রীসতীশচন্দ্র গিরি মহারাজের 'অন্ুমত্যা, 

সভাপপ্ডিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র স্বতিতীর্থেন বিরচিত একখানি বই আছে 
“তারকেশ্বর-মাহাত্ব+ নামে। এই বইয়ে সিংহরায়দের পূর্বপুরুষ কেশব 

হাঁজারী, বিষুদান ও ভারামল্লের বাংলাদেশে আগমন ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস 
যেভাবে বর্ণনা কর] হয়েছে তার সারমর্ম এই ঃ 

তারকেশ্বরের মাইল ছুই পূর্বদক্ষিণ দিকে কাঁনানদীর ধারে রামনগর গ্রাম। 
এই গ্রামে রাঁও ভারামল্প নামে একজন রাজপুত রাজ! রাঁজত্ব করতেন। তার 
পিতা কেশব হাজারী বারাণসীর কাছে জৌনপুর জেলার কোন স্থানে বাস 
করতেন। তার ছুই পুত্র ও এক কন্তা। জ্ষ্টপুত্র রাজ। বিষুত্দাস, কনিষ্ঠ 
পুত্র রাজ! ভারামল্প। কন্তা ভাহমতী খুব ন্ুন্দরী ছিলেন। অযোধ্যা 
নবাবের অত্যাচারে কেশব হাজারী বৃদ্ধাবস্থায় আপন পরিজনবর্গ ও হাঁজার 

রাজপুত ( হাজারী মানে হাজার সেনার অধ্যক্ষ ) সঙ্গে নিয়ে জৌনপুর ত্যাগ 
করে নানা দেশ ঘুরে হুগলী জেলার উক্ত রামনগর গ্রামে এসে উপস্থিত হন। 
স্থানীয় লৌকজন অধিকাংশই নিরীহ ও নিরুপত্রব ছিল। তাই দেখে বিষুদদাস 
ও ভারামন তাদের উপরে কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রেরথা পান এবং অনেকটা 
জোরজবরদন্তি করে ভূমির রাজকর পর্যন্ত আদায় করতে আরস্ভ করেন। 



হগলী-বাহিয়গড় ৪৫৩ 

কাছেই বালিগড়ি ও মছেনাবাগ পরগণার পরগণাদারেরা থাকতেন। 
মুর্শাদকুলি খার আমলের ঘটনা । পরগণাদারের! আগন্তকদের উপভ্রযের কথা 
নবাবকে জানালেন। নবাব তাদের গ্রেফতার করে মুশিদাবাদ দরবারে 
নিয়ে আদতে হুকুম দিলেন। মুপিদাবাছে তারা পৌছবার পর প্রথমে তাদের 
হাজতে বন্দী করা হুল। পরে বিষ্ুদাসের অলৌকিক শক্তি ও বিষুতক্কির 
নানারকম প্রমাণ পেয়ে নবাব সন্তষ্ট হয়ে তাদের মুক্তি দেম। থুশী হয়ে নবাব 

'বিষুদ্দাকে বালিগড়ি ও মহেনাবাগ পরগণার রাজন্ব-সংগ্রহের ভার অর্পণ 

করেন। বিষুদাস 'রাজা' উপাধি পান এবং ভারামল্প “রাও রীইয়া'। সেই 
€েকে বিষুণদাস 'রাজা বিষুদ্দাম' এবং ভারামজ্প “রাও ভারামন্ল' নামে পরিচিত। 
ভারামল্ল রামনগরে এবং বিষুগ্দাম বাহিরগড়ায় গড়বাড়ি তৈরি করে বসবাস 
করতে থাকেন। টু 

এই কাহিনীর কতট! এতিহাসিক সত্য বলা কঠিন। তবে সবটাই ঘষে 
ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, ভাতে কোন সন্দেহ নেই। বিষুদাসের অলৌকিক 

শক্তি দেখে মুশিদাবাদের নবাব মোহিত হয়েছিলেন কিনা, সেকথা আমাদের 
বিচার্ধ নয়। ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনার স্থান নেই। তবে সিংহরায়দের 
সঙ্গে তারকেশ্বরের মোহাস্ত সতীশ গিরির যে বিখ্যাত মামলা হয়েছিল, তাতে 
তারকেশ্বর ও সিংহ্রায়বংশ উভয়েরই ইতিহাস প্রসঙ্গে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণাদি 

গ্রহণ কর! হয়েছিল। আদালতের রেকর্ড ( হুগলী জেল! কোর্ট ও কলিকাতা 

হাইকোর্ট ) থেকে দিংহরায় বংশের যে ইতিহাস পাঁওয়৷ যায় তার সঙ্গে 
উপযুক্ত কাহিনীর কিছুটা মিল 'আছে। চুঁচুড়াবাসী ধরণীধর সিংহরায় তাঁর 
'জবানবন্দীতে বলেন £ ১ 

ড/০ 2:65 0121090015, ৬/০ 0:218102115 ০2006 0০ 96178511010 

০ ৬/০৪৮ 081: 875065001 আ)0 ০2006 0০ 8621089] 11150 ৪৪ 

765189) 71228171776 1080 ছে 5008--চ80 1313918 70119 2150 

2718 01520 1093... 76 916 002 ৫1:00 06506150916 ০01 2928 

319191201085. 1 2109 (610) 10 80002551010 10010 11109, 

ধরণীধর যি বিষুদাসের অধস্তন দশম পুরুষ হন, তাহলে বিষুগ্দাসের সময় 
১৯২৬ সালের ২৫* বছর পূর্বে ১৬৭৬ সাল আন্দাজ হয়। ধরণীধর যে বংশ- 

১» 7০০৫)1৩ 108501680০৮ 26০০: 0৪, 124-160১ 305 1৩15 1926. 



8৫৪ পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি 

তালিকা আদালতে দাখিল করেন তার সত্যত! সন্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি 
উত্তর দেন £ 

1010 8000৮ 7-8 76818 ০0: 88০ 105 180361 170802 206 

16217 001 €616510965 ৮5 1০6০. 410 50 6111] 7 ৪5 12-14 

55218 010. 7 01090561:5 2150 16821706005 £61)681085, 00৫ 

[| ০21/0585 16 00০5 010 90 10) 6106 3812)6 ৪, 15 69006: 01 

1906 1680 6010 21) 0০09015, 006 50015500010 1060)0...] 41৫ 

1106 851. 205 1900061 60 1165 ৫0 006 8০128109495, 1 16561 

৮706০ 2 ঢ0361...76 11000 ০০০5 £1160 আ৪৪ 16০০০1৬০এ 0 

106 1000 005 00016 11) 06 60180101010 1615 170৬, (1010), 

একটি উল্লেখষোগ্য প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় এই বিবৃতির মধ্যে। 
রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশে বংশলতা আবৃত্তির প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকে বংশাহুক্রমে 

প্রচলিত প্রথা । সাধারণত ভাটের এই কুরসীনামা আবৃত্তি করতেন। 

বাংলাদেশে আগন্তক রাজপুতবংশের সঙ্গে ভাটেরাও আসেন, সিংহরায়দের 
পূর্বপুরুষদের সঙ্গেও এসেছিলেন । “ভাট? উপাধিধারী এখনও খাদের বাংলা- 
দেশে দেখা! যায়, তারা বিভিন্ন রাজপুতবংশের সঙ্গেই হয়ত এসেছিলেন । 
তারকেশ্বরের দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের মোহাস্তদেরও বৃত্তিভোগী ভাট ছিল। 

সগদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাবীর গোড়ার দিকে উত্তরভারত 
থেকে বিভিন্ন গোত্রের (০182) রাজপুতবংশ বাংলাদেশে আসেন । রাজনৈতিক 
ও সামাঁজিক নানাকারণে তাঁরা দেশত্যাগী হতে বাধা হন। মুসলমান নবাবদের 
বিরোধিতা তার মধ্যে একটি কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তার চেয়েও 

গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক কারণ মনে হয়--বাংলাদেশের তাদনীস্তন আত্যস্তরিক 
বিশৃঙ্খলা । বিদেশী ইংরেজ ডাঁচ পতুরগীজ ফরাসীদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপতি 
এবং নবাবী শাসনের শাসনশৃঙত্খলার ক্রমিক ভাঙনের ফলে দেশের মধ্যে যে 
অবস্থার স্যর হয়, তাতে বাংলাদেশট! “মগের মনুক' হয়ে ওঠে । সেই সময় 
মারাঠা, রাজপুত, এমন কি শৈব সঙ্গীদের বিডি যুদ্ধবাজ সম্প্রদায় পর্যন্ত 
বাংলাদেশে অভিযান করেন। উপ্লেখধোগা হল, দশনামী শৈব সন্্যাসীরাও 
মেই সময় আদেন এবং তারকেশখ্বর মঠ ও তার অধীন অন্যান্য মঠের 
গ্রতিষ্ঠাতার৷ তাদের মধ্যে অন্ততম। বর্গাদের অভিযান, সঙ্গ্যাসীদের অভিযান 
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(“বিস্রোহ' বলে কথিত ), বিভিন্ন রাজপুতবংশের ও দশনামী শৈব সঙ্নামীদের 
আগমন--সবই ইতিহাসের এমন একটি পর্বে ঘটে, যাকে বাংলাদেশের চরম 
আভাত্তরিক বিশৃঙ্খলার পর্ব বলা যায়। মগের মুন্ুকের লোভনীয় আকর্ষণই 
হল এই সব অভিধান ও আগমনের প্রধাম প্রেরণা । 

সিংহরায়দের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পাণ্ডে, ছুবে, ত্রিবেদী, চোবে বা চতুর্বেদী 
প্রভৃতি কান্তকুজ্ের ব্রা্ষণও আসেন পুরোহিত হয়ে। পরে বাঙালী 

ব্রাঙ্মণদেরও পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তার উপ-পুরোহিত 

হয়ে থাকেন। অমরপুরের (বাহিরগড়ের দুই মাইল দূরে) আনন্দ সিংহরায় 
তার জবানবন্দীতে এ সম্বন্ধে বলেন +১ 

ভ/০ 172৬০ 8 121011163 ০0৫ 010165555 1) 0015 01500160001: 

02650 815 7081706, 10009, 1065/21, 7080221560০, 9361778811 

81:91010105 00 ০08: 02115 210. 0)11)01 151181005 52151065, 101)65% 

৪7০ ০01: 0008-108100019, 

কনৌজ ত্রাঙ্গণ-পুরোহিতদের সঙ্গে ভাটেরাও আসেন। ক্ষত্রিয়দের 
বীর্ধশৌর্ধগাথা ও কুরসীনামা আবৃত্তি করাই ভাটদের বংশগত পেশ!। 
তারা বৃত্তি ও নি্ষর জমি ভোগ করতেন। সাধারণত ভাটরা দরিদ্র- 

শ্রেণীর। সিংহরাঁয়দের জমিদারীর পতনের কালে পরে তারা মুসলমানধর্মে 
দীক্ষা নিতে বাধ্য হন। একথা মাখলপুরের জমিদার মনোমোহন পিংহরায় 
তার জবানবন্দীতে বলেন £২ 

15 20625001080) ড/10) 1651990 7292918৮--00-712 

০18175 0£ 036 58106 0256 09106 চ/101) 1691390 [122810. 030০০ 

01181) 911081)8, 1205 217025601, [1811160 1028120 172281158 

৫9081)6651. 001 111250, 71080] 13191001193, 021)6 10) 

65085 72828115317803 8150 621206 ড71017 05 3 0025 ৪09০" 

৫0210115 6103019020 74] 21)01000)0609101900, 

বিতিন্ন গোত্রের রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশ যে প্রায় একই সময় বাংলাদেশে 
আসেন, তা! এই জবানবন্দী থেকে বোঝা যায়। পরে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, 

১1০০৫৮15106 ৮০৮৮ 9০০০:৫ ০৩, 174-184) 4 06096 1926, 

২ 0০92 76০০: 2০৪, 185-190, ০: 500 88695: 1926, 
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প্রভাতি জেলার নানাস্থানে এই সিংহরায়রা প্রধানত জমিদারীস্থত্রে বববান 
করতে আরম্ভ করেম। এদের মধ্যে বাহিরগড়ের বিষু্দাসবংশের সিংহরায়েরা 
সামাজিক কাজকর্মে ও পঞ্চায়েতে বিশেষ মর্যাদা পান। সিংহরায়দের মধ্যে 
পঞ্চায়েতপ্রথা প্রচলিত আছে, তাতে বাছিরগড়ের সিংহুরায়রাই সাধারণত 
সভাপতিত্ব করেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে ও ভোজসভায় তারাই কাঠের পিড়ায় 
উপবেশন করেন এবং ধাতুর পাত্রে আহার করেন। বাঁকি অন্তান্ত শাখার 
বংশধররা কুশাসনে উপবেশন করে পাতায় ভোজন করেন। এই হুল এদের 

সামাজিক প্রথ|। হুরিপাঁল পরগণার নয়নগরবাসী আশুতোষ সিংহের জবাঁন- 

বন্দীতে এই সামাজিক প্রথার উল্লেখ আছে £১ 

706 88121180157 ১1178180055 215 66 0০1516501০0 

০8906... 11565 £26 52১81:806 52865 119 70810108569 101) 006 

2116566০006 118196 06 0006 255610019, [0 08150185656 6065 

0:09019117 006 ৬০1০2 0761601, [1 0616210001718] 128305 01065 

10115 510 11) ০০৫61) 56255 2150 6৪৫ 006 0: 71855 066105115, 

17116 00106159810 018 50:2৬ 01: 8853 210 ০৪৮ ০ ০0: 1698525, 

বাহিরগড়ের শ্রীরাধারমণ সিংহরায়ের কাছ থেকে ১২৭৯ সনের একটি 
পঞ্চায়েতের বিবরণপত্র (লিখো-কপি ) আমি সংগ্রহ করেছি। এই পত্রের 
মধ্যে বিভিন্ন শাখার দিংহরায়দের প্রতিনিধিদের শ্বাক্ষর আছে। বাহিবগড়ি 
বিষুদামেলের একটি কুরসীনামার লিখো-কপিও পাওয়! গেছে ( ১৩২০ সনের 
'লিথোকপি )। কুরসীনামার উপরে লেখ! আছে-_ 

“জ্রপ্রীতারকেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠাতা ও আদিমোহাস্ত রাও ভারামল্লের 
সহোদর আমাদের 'বালিগড়ি রাজপুত পঞ্চায়েখ প্রতিষ্ঠাতা রাজা 
বিষণ সিংহ ব| বিষুদাসের বংশকারিকা। সম্রাট আরঙ্জেবের উৎপাত 

অত্যাচারকালে উক্ত মহাপুরুষছুয়ের ( বিষুদদাস ও ভারামল্প ) পিত! হাজারি 

কেশব সিংহ প্রমুখ হ্বজাতি সৈম্ভ সামস্তগণ গুরু পুরোহিত ভট্ট (বা ভাট) 
সমেৎ বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন।* 

বংশলতা যে এদের কিরকম প্রিয় এবং কত টি রাকা বংশ- 

১০০00: 6০০2৫ 2২০৩, 185-190, 500 ৯0886, 1926, 
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কারিকার শেষের কয়েক ছত্র উদ্ধি থেকে ম্প্ বোঝা যায়। বন্াক্ষরে 
হিন্দীভাঁষায় বংশকারিকার শেষে লেখা আছে £ 

"অপনী জাতি আর অপনে বংশকে বিষয়, দেশ ক! ইতিহাস হী 
উন্নতি কা মূল হৈ। হুম্কোন্ হৈ? হুমা! বংশ কৈসা হৈ? হুমারা 
বাড়ানে সংসার মে' কি সী কীতি ফেলায়ী? ইন্ বাততোকে ন জাননোহ 
অপনে বংশগৌরব কী আর মর্ধাদা কী প্রতৃতাক! অঙ্কুর হাদয়মে নহী 
উৎপন্ন হোতা ছৈ। জিস্ মহুষ্য কো আত্মগৌরব আর আপনে কুলকী 
মর্ধাদাক! জ্ঞান নহী হৈ বহ মহুযৃহী নহী হৈ।” (অস্পষ্ট অক্ষর পড়ার 
দৌষে উদ্বৃতিতে সামান্ ত্রুটি থাকা সম্ভব )। 

গ্রায় বারো! বিঘা! জমিতে বাহিরগড়ের সিংহরায়দের গড়বেঠিত বাড়ি ছিল। 

এখন গড়টি প্রায় মজে গেছে, সামান্য একটু-আধটু খাতের চিহ্ন আছে গভীর 
জঙ্গলের মধ্যে। পুরানো! বাড়ির বিশেষ কোন চিহ্ন নেই, কারণ তার ইট 
দিয়ে আলাদা সব সরিকদের বাড়ি তরি হয়েছে । প্রাচীন গৃহের অবশেষের 

মধ্যে পূজামগপের একটু অংশ আছে শুধু । সিংহরায়দের তৈরি দেবালয় ঘা 
ছিল ত| সব নষ্ট হয়ে গেছে, দু-একটি গড়ের মধ্যে আছে, শিবমন্দির, কারুকাজ 
করা। এ ছাড়া বাহিরগড়ে বর্তমানে আর বিশেষ কিছুই দর্শনীয় নেই। 

বাহিরগড় নামটি গ্রামের নাম নয়। গ্রাম ব! মৌজার নাম কৃষ্ণনগর | 
পশ্চিমবাংলার তিনটি কৃষ্জমগরের মধ্যে এটির নাম জাঙ্গীপাড়া-রুষ্মগর । 

বাকি ছুটি খানাকুল-কষ্ণগর ( হুগলী-আরামবাগ মহকুমা ) ও গোয়াড়ী- 

কৃষ্ণনগর (নদীয়া )। সিংহরায়দের গড়বাঁড়ির বাইরের অবশিষ্ট গ্রামকে 

বাহিরগড় বল হত। তাই থেকে গ্রামের নাম 'বাহিরগড়' হয়েছে। গড়ের 

বাইরে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার 

মধ্যে দামোদর' নামে কথিত শিবমন্দিরটি অতি সুন্দর কারুকার্ধখচিত। 

মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে--”গশুভমস্ত শকাবা ১৬৬৫৮। এছাড়া 

বাহিরগড়ে “আনন্দময়ী” দেবী আছেন, কৃষ্ণবর্ণ পাথরের কালীমৃতি। শেওড়া- 
ফুলির “নিস্তারিণীদেবীর” সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত। কালীমুত্তির সামনে 
চারটি ঘট আছে-_পঞ্চানন্দ, কালী, শীতল! ও মনসার। 

শৈব ও শাক্তধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল বাহিরগড় ব! জাঙগীপাড়া-কষনগর । 

শৈব ও শাক্ত যাত্রাগানেরও হয়ত প্রচলন ছিল তখন। কিন্তু এই বাহিরগড়েই 
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বাংলাদেশের কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম প্রবর্তক ও সংস্কারক গোবিন্দ অধিকারীর 

জনস্থান। কৃষ্ধঘাত প্রসঙ্গে শিশুরাম অধিকারীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। 

তিনি রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক । শিশুরামের উত্তরাধিকার 

প্রদাম-স্ববল বহন করে চলেন। তারপর পরমানন্দ দাস কষ্রধাত্রায় তুক্ো- 

রীতির প্রবর্তন করেন ( পয়ারে রচিত গান কীর্তনের ভঙ্গিতে শেষ করা )। 

পরমানন্দের পর কৃষ্ণধাত্রার ধারা বহন করে এগিয়ে ধান গোবিন্দ অধিকারী 

€ ১৭৯৮--১৮৭* সাল )। শুধু যাত্রার অধিকারী হিসাবে নয়, পালাগান 

রচনায় গোবিন্দের জুড়ি ছিল না৷ তখন। তাঁর জনপ্রিয়তাও ষে কি রকম 

ছিল ত| তার খাত্রার্গানের ঘাঁরা অঞ্জিত ধনসম্পত্তির বহর দেখেই -বোঝা৷ যাঁয়। 

বিশাল রাঁজপ্রাসাদের মতন তার বাড়ি ছিল বাহিরগড়ে, আজও তার ভিত, 

ও চৌহদ্দির চিহ্ন পাওয়া যায় বনের মধ্যে। তাঁর নিজের হাতি ছিল। 

বিরাট একটি বৈষ্ণব-বৈরাঁগীদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন গোবিন্দ 

অধিকারী, তাঁর বাড়ির পাশে। তার কৃষ্ণধাত্রার দলের অভিনেতা সব। 

সেই উপনিবেশটি লুপ্ত হয়ে গেলেও, আজও বৈরাগীদের তুলমীমঞ্চ ও তুলসীগাঁছ 

পাঁশের বনের মধ্যে যথেষ্ট দেখা ঘাঁয়। গোবিন্দ অধিকারীর পৃজামণ্ডপটিতে 

এখন স্থানীয় অধিবাসী! নাট শিয ইতর একটি হুন্দর গ্রাম্য অভিনয় 



তারকেশ্বর 

বাংলাদেশে, বিশেষ করে রাড়ে, দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ হল 
ারকেশ্বর। মঠ ও মন্দির। মঠ-প্রতিষ্ঠা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অগ্ততম 

বৈশিষ্ট্য নয়। বাংলার শৈব সংস্কৃতিরও নয়। এ-বৈশিষ্্য উত্তরভারতীয় 

শৈবসম্প্রদায়ের, এবং প্রধানত দশনামী শৈবদের | মঠের প্রধান পরিচালক 

হলেন মোহাম্ত। বাংলাদেশের ধর্মাচরণক্ষেত্রে এই মোহান্ত-কালচার বাইরে 

থেকে অবাঙালীরা 'আমদানি করেছেন। শুধু বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নয়, 
সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও এই মোহাস্ত-কাঁলচার অনেক উত্তাল তরঙ্গের 
স্ত্রি করেছে। 'মোহ' ধাদের “অস্ত” হয়েছে, যদিও সেই সব সন্গ্যাসীই কেবর 

“মোহান্ত'-পদবাচ্য, তাহলেও মঠ ও মোহাম্তের ইতিহাস আমাদের দেশে 
এতরকমের মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং ভারতের বিভিন্ন আদালতের 
অসংখ্য মামলার স্ত,পীকৃত রেকর্ডে তার এমন সব প্রমাণ রয়েছে যা দেখলে 
স্তভিত হয়ে যেতে হয়। বাংলার মাটি ও বাঙালী জাতির গুণে মঠ ও 

মোহাস্তের অন্তরালে তারকেশ্বর যে কেমন করে অবাধে বাংলার অন্ততম 

ইশৈবতীর্ঘে পরিণত হয়েছে, বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির ইতিহাসে সেটা একটা 
বিস্ময়কর ঘটন]। 

তারকেশ্বর দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ। শৈবদের মধ্যে 

দশনামীরা' কারা? শঙ্করাচার্য ( অষ্টম-নবম খুস্টাব্দে) ভারতের নানাস্থানে 
ভ্রমণ করে, নানা মত খণ্ডন করে (প্রধানত বৌদ্ধ ও জৈন), বেদাস্তশান্ত্র ও 
তত্বজ্ঞানের প্রচারের উদ্দেশ্টে চারম্থানে চারটি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গগিরিতে 

শৃঙ্গগিরি মঠ, ঘ্বারকায় সারদ] মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবধ্ন মঠ এবং ব্দরিকাশ্রমে 

'জ্যোপী মঠ। শঙ্করাচার্ষের শিষ্যরা তাঁর আদেশে নান দেশ ভ্রমণ করে, 
স্থানীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার করে, শিব বিষ প্রভৃতি আকার-দেবতার 
উপাসনা প্রচার করেন। তার শিষ্তদের মধ্যে চারজন প্রধান--পদ্মপাদ, 

হুম্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পগ্মপাদের ছুই শিষ্য, তীর্থ ও আশ্রম; 

হম্তামলকের ছুই শিশ্ত, বন ও অরণ্য; মণ্ডনের তিন শি্ত, গিরি, পর্বত ও 
সাগর) তোটকের তিন শিষ্ক, সরম্বতী, ভারতী, ও পুরী। এই চারজন 
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মঠাচার্ধের দশজন শিষ্য থেকে পরবর্তীকালে প্রচলিত দশনামী সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হয়েছে।১ এই দশনামী, সন্ন্যাসীদের দশটি নামের ্বতন্্র তাৎপর্য 
আছে। এখানে তার বিস্তারিত আলোঁচন! করার প্রয়োজন নেই। দ্শনামীরা 
শঙ্করাঁচার্ধের কালে সম্প্রদায়বিভক্ত হননি । শঙ্করের উদার ভাব তার শিশ্ত- 

প্রশিষ্যর! ক্রমেই অনুদার সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করেন এবং মঠ ও মোহাস্ত 
দেশময় গজিয়ে ওঠে । 'জঞানপ্রদীপ' গ্রন্থের লেখক বলেছেন : ২ 

প্শস্করাচার্দেবের সে উদার সার্বভৌমভাব পরবর্তা সময়ে ক্রমে বিনষ্ট 
হইয়৷ গিয়াছে। ন্ন্যাসীদিগের যতি, অবধৃত, হংস ও পরমহংসাদি বূপজান 
ও অবস্থার বিভেদ' মাত্রই তখন ছিল, সাম্প্রদায়িক অভিমানমূলক মঠ ও 
নামের গ্রাঁধান্বযুক্ত এই সন্থীর্ণভাব পৃজ্যপাঁদ আচার্ধদেব শঙ্করের সময়ে আদৌ 
পরিপুষ্ট'হয় নাই.**। কেবলজ্ঞান ও শিক্ষার অভাবেই সমাজ ও বর্ণের 

্যায় ক্রমে সন্ন্যাাশ্রম৪ কলুধিত ও ঘ্বণ্য হইয়া! পড়িয়াছে।” 
তাঁরকেশ্বরে এই দশনামী শৈবরা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারকেশ্বরের 

মোহান্তরা দশনামী শৈব পন্যানী। তারকেশ্বরের প্রাক্তন মোহাস্ত সতীশ 
গিরির মামলায় যে সব বিখ্যাত পণ্ডিতদের শাস্ব্যাখ্যার জন্য আমন্ত্রণ করা 

হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত পরমানন্দ তীর্থন্বামী, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্ষণ- 

শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত অনন্ত শাস্ত্রী, বিষপুরিণীর 

পণ্ডিত মৃত্যু্তয় ভট্টাচার্য, কাশীর পণ্ডিত নারায়ণ শাস্্ী, ভাটপাড়ার প্রীশ্রীজীব 
স্যায়তীর্থ, শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্রাচার্ধ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । সাক্ষ্যদানকালে 

আদালতে এরা শৈব ও তান্ত্রিক ধর্ম, মঠ ও মোহাস্ত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 

সঙ্ন্যাসীদের নীতি ও আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত শাস্ত্রীয় বিবরণ দেন, তা 

অত্যন্ত মুল্যবান। এইসব বিখ্যাত পণ্ডিতদের শাস্তীয় ব্যাখ্যাদি বিচার- 
বিশ্লেষণ করে বিচারক এই মর্মে রায় দেন :০ ৃঁ 
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এই দশনামী শৈবমঠ বাংলাদেশের নিজস্ব ধর্ম-প্রতিষ্ঠান নয়, অবাঁঙালীদের 
আরোপিত প্রতিষ্ঠান। তাহলে তারকেশ্বর এত বড় তীর্থস্থান হল কি করে? 
সম্পূর্ণ অন্ত কারণে, তার সঙ্গে মঠ ও মোহাস্তের ইতিহাসের অন্তত কোন 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নেই। রাঢ়ে শৈবধর্মের প্রাধান্য বরাবরই ছিল। ধর্মপূজা! ও 

শিবপৃজা লোকায়ত শৈবধর্মে মিলিত হয়েছে। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন: 
হয়েছে রাড়ের অন্যতম লৌকিক ধর্মাহুষ্ঠান। অনাদিলিঙ্গ শিবের আবির্ভাবের 
সঙ্গে রাট়ের গোপদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয়ও পাওয়া যায় শিবের কিংবদস্তীর 
বিচিত্র বিস্তার থেকে । তারকেশ্বরের শিবের আবির্ভাবও গোঁপজাতির সঙ্গে 
জড়িত। গোপসংশ্লিষ্ট অন্যান্ত আচারেরও বিস্ময়কর প্রাধান্য দেখা যায় 

তারকেশ্বরের অনুষ্ঠানে । তারকেশ্বরের গাজনও বাংলাদেশের মধ্যে বোধ হয় 

সবচেরে বড় গাঁজন-উতৎসব। সারা পশ্চিমবাংলার গাজন-উতসবের মহাসঙ্গম 

হয় দক্ষিণরাটের তারকেশ্বরে । তারকেশ্বরের মঠ ও মোহাস্তদের কাহিনীর 

সঙ্গে তারকেশ্বর শিবের আবির্ভাবের এই ইতিহাসের এবং শিবের গাজন- 
উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানা্দির কোন সম্পর্কই নেই। তারকেশ্বরের গোপের 

কাহিনী, গাঁজনোৎসব ও বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাংলার নিজস্ব 
সং্কতিধারার অবিচ্ছ্ছ্য সম্পর্ক রয়েছে । এগুলি দশনামী শৈবদের দান নয় 
এবং তাঁদের মঠ ও মোহাস্তদের আচারভূক্তও নয়। কলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতির! এ-সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ ১ 
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বাংলার বিদেশাগত এই দশনামী শৈব সন্যাীদের পরিচয়ের পর এখন 

অনুসন্ধানের বিষয় হল কোন্ সময় তারা বাংলাদেশে এসেছিলেন? কেন 
এমেছিলেন ? এবং তারকেশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবে? 

দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়! সম্ভব নয়। কেনবা কি কারণে দেশ 

থেকে দেশাস্তরে একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ঃ যান, এককথায় তার উত্তর হল-_ধর্ম- 

প্রচারের মহান উদ্দে্ঠ নিয়ে। কিন্ত ইতিহাঁসে দেখ! যায়, প্রচারিত অনেক 
মহৎ উদ্দেশ্তের অন্তরালে অনেক প্রকারের স্বার্থ লুকিয়ে থাকে এবং সেগুলি 

সময় ও স্থযৌগ মতন আত্মপ্রকাশ করে। মঠধারী সন্ন্যাী বা মোহাস্তদের 
শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী কোন ভোগলালসাদি প্রবৃত্তি থাক। উচিত নয়। 

আগেই বলেছি, ধার সবরকমের সাংসারিক ও এঁহিক মোহ অস্ত হয়েছে 
তিনিই মোহাস্ত (মোহ+অন্ত )। কিন্তু বাস্তব জীবনে মোহের “অস্ত” হওয়া 

ঘে কত কঠিন তা অনেক মঠের অনেক মোহাস্ত তাদের ব্যক্তিগত জীবনে 
প্রমাণ করে গেছেন। স্বতরাং, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাঠকর৷ প্রথম ও 

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের পটভূমিক থেকে অনুমান করবেন। 

প্রথম প্রশ্ন হল কোন্ সময় বাংলাদেশের এই দশনামীরা এসে মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন? বাংলাদেশের বিভিন্ন মঠের এঁতিহাসিক দলিলাদি ও দেবোত্তর 
সম্পত্তির তায়দাদ থেকে ষে প্রমাণ পাঁওয়া৷ যায়, তাতে অষ্টাদশ শতাবীর 

আগে দশনামী শৈব সন্গ্যাসীরা। বাংলাদেশে এসেছেন বলে মনে হয় না। যে-সময় 

এই দশনামী সন্ন্যাধীরা বাংলাদেশে আসেন, সে-সময় বাংলাদেশে একটা 

আত্যন্তরিক রাষ্টরদুর্যোগ চলছিল। 'বাহিরগড়' প্রসঙ্গে একথার উল্লেখ 
করেছি। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার আঁকাঁশে নবাবী আমলের 

সূর্য অন্ত গেল। রাষ্রবিপ্রবের এই স্ুবর্ণস্থযোগে বাংলাদেশ অভারতীয় 
বিদেশীদের কাছে নয়, আরাকানের মগ দহ্থ্যদের কাছে নয়, অবাঁঙালী 

লু$নকারীদের কাছেও মগের মুন্তুকে পরিণত হুল। ভারতের বিভিন্ন স্থান 

থেকে এই সময় বাংলাদেশে নানা কারণে ও উদ্দেশ্তে ধারা আগমন ও অভিযান 
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করেন তাঁরা কেউ মহৎ উদ্দেস্ঠ নিয়ে এসেছিলেন বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ 
নেই। এই অভিষানকারী ও আগস্তকর! হলেন--- 

১। মারাঠা দহ্থ্যরা বা বর্গাঁরা, 
২। উত্তরভারতের দশনামী শৈব সন্ন্যামী অভিযাত্রীরা, ধীদের “3213175251 

৪011 1388061:5, বল হয়, 

৩। বিভিন্ন উত্তরভারতীয় রাজপুত গোত্র ও বংশ। 

প্রায় একই সময়ে, কিছু আগে ও পরে, বাংলাদেশে দশনামী শৈব 
সম্্যাসীদের আগমন ও অভিযান, রাজপুত গোত্র ও বংশের আগমন এবং 
মারাঠার্দের অভিযান আরম্ভ হয়। রেকর্ড ও তারিখ মিলিয়ে দেখলে হয়ত 
এর মধ্যেও একটা ক্রমায়াত ধারার বা 9০০7১০৪-এর সন্ধান পাওয়া যেতে 

পারে। যেমন তারকেশ্বর মঠ-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করে, সমন্ত ' 

দূলিল-দন্তাবেজ, সনদ ছাড় তায়দাদদ থেটে দেখা গেছে যে, রাজ! ভারামল্প ও 

বিষুদাসের (রামনগর ও বাহিরগড়ের ) সমসাময়িক হলেন তারকেশ্বর মঠের 

প্রতিষ্ঠাতা মায়াগিরি ধৃ্পান বা লমুদ্রনাথ গিরি। রাজা ভারামল্লের প্রদতত 
মঠের ষে দানপত্র পাওয়া গেছে এবং মামলার সময় যা! আদালতে দেখানে। 

হয়েছিল, তার ৭৮৫ সন (বাংলা ) তারিখটি যে জাল তারিখ, তা কোর্টে 
প্রমাণিত হয়। ৭৮৫ সনের বদলে ১৭৮৫ সম্বতই যে আসল তারিখ তাও 

প্রমাণ হয়। “১, অক্ষরটি তুলে দিয়ে দলিলে সম্বতকে সন করা হয়। ১৭৮৫ 

সম্ৎ বা ১৭২৯ সালে তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠা হয়।১ 

১ গ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে তারকেখ্বরের কথ মঠ-প্রতিষ্ঠাত! মায়াগিরির পূর্বেও জন- 

সাধারণ জানত। বিভিন্ন তঁয়দাদের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন--“ভারামল্লের 

জোষ্ঠ ভ্রাতা রাজ। বিকুদাসই প্রথম বালিগড়ি পরগণার জমিদার ছিলেন, তাহার অধস্তন 

দশম পুরুষ ১৯২৬ খ্ৃষ্টাব্ধে জীবিত ছিলেন। তদনুসারে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রাজ! 

বিষাদের অভ্ুযুদনকাল খ্বঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পড়ে ।:****-বিুদাসকে কিছুতেই ১৬৫৯ 

খবষ্টান্দের পরে টানিয়া আনা যায় না|. এখানে সাবধানে লক্ষ্য কর! আবশ্তক, ৬তারকেম্বরের 
প্রথম দেবোতর সম্পত্তি রাজ! বিষুদাস প্রদত নহে, তাহার ভ্রাতা ভারামল প্রদত্ত ।.*.অনুমান 

হয়, রাজ! বিষ্দাসের মৃত্যুর পর সঙ্প্যসিভক্ত ভারামল্প কিছুকাল জমিদার ছিলেন এবং সেই 

সময়েই এতারকেশ্বর মায়াগিরিকে প্রদত্ত করিয়/ছিলেন।” 

বঙ্গীর সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কবিচন্ত্র রামকৃ্ দাসেক়ে “শিবারন” কাব্যে তারকেখয়ের 

নাম আছে। এর অভ্যুদয়কাল সম্পর্কে দীনেশবাবু বলেন,-০্তুরশীটের রাজ! নরনারায়প 
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দশনামী নন্্যাসীরা কেন হুগলী জেলায় মঠ প্রতিষ্ঠী করলেন এবং শুধু 
তারকেশ্বরে নয়, হুগলী হাওড়া জেলারই বিভিন্ন স্থানে যেমন গুধিপাড়ায়, 
ভোটিবাগানে, নয়নগরে, বৈদ্যবাঁটাতে, সম্তোষপুরে-_-তা৷ রীতিমত বিবেচ্য বিষয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ভাগ্যবিপর্যয় হুগলী জেলাতেই ঘটছিল-_ 
চু'চুড়ায়, চন্দননগর, হুগলীতে। যে-সময় ঘটছিল, ঠিক সেই সময়েই উত্তর- 
ভারতের দশনামী সঙ্ন্যানীরা নান! দেশ ঘুরতে ঘুরতে বাংলাদেশের হুগলী 
জেলাতে এসে পৌছলেন। একাধিক মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। উত্তরভারতের 
রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশের ভারামলল ও বিষুদাসও এই সময় এসে রাজা ও জমিদার 
হলেন এই অঞ্চলের। দশনামীদের মঠ-প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই বর্গাঁদের 
দু্ধ অভিযান আরম্ভ হল। তার কিছুদিন পরে, ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধের 
পর, দশনামী সন্ন্যাসীদের দলে-দলে লুন অভিযান আরম্ভ হল বাংলাদেশে । 

১৭৬৩ সালের রেকর্ডে তার প্রথম প্রমাণ পাওয়। ষায়।১ 

দশনামী "গিরি" সম্প্রদায়ের মোহাস্তদের মঠ স্থাপনের পূর্বে তারকেশ্বরের 

কোন ধর্মকেন্দ্রিক ইতিহাস ছিল কিনা বলা যায় না। থাকা অন্বাভাবিক নয় 

এবং থাকলেও আজ তা প্রায় অবলুপ্ত। নানাদিক থেকে তাঁর আভাস-ইঙ্গিত 

পাঁওয়। যায় শুধু। তারকেশ্বরের পাশেই “লোকনাথ । একোন্ লোকনাথ? 
মূলত নাঁথদের, না বৌদ্ধদের দেবতা ? অথবা! জৈনদের ? বিশেষভাবে বিচার্য, 
কারণ নামটি শিবের সাধারণ নাম নয়, “নাথ' সত্বেও। তাঁরকেশ্বরেও তাবকনাঁথ। 

রায় কবির প্রপৌন্র বাসদের রায়কে মহত্রাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন (হাওড়া কালেকৃটরীর 
৪৩০৫৮ নং তায়দাদ)। উক্ত বাহ্ছদেব ১১৫৯ সালে জীবিত (ঁছলেন না। অপরদিকে 

রাজ! নরনারায়ণের রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২--১১১৮ সাল। হুতরাং বাহুদেবের প্রপিতামহ 

কবি রামকৃষের প্রথম অভ্যুদরকাল ১৬২৫ খরষ্টান্দের পরে যাইবে না।..-কবির বাসন্থান 

আমতার নিকটবর্তী! রসপুর শ্রাম। তীহার পক্ষে তারকে্খরের প্রথম আবিষ্ষারবার্তী সহজেই 
পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব । কবির বর্ণনা হইতে বুঝ! যায়, তখনও তারকেশ্বর 'পর্বত-গহ্বরে" 

জনসাধারণের ছুশ্রাপ্য স্থানে অবস্থিত ছিল। পরে ভারামল্ল মায়াগিরির সময়ে এ পর্ধবত- 

গ্রহবরই লোকপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থে পরিণত হয়। ুতরাং মায়াগিরির পূর্বেবেও তারকেশ্বরের 
অস্তিত্ব শিউসমাজে অজ্ঞাত ছিল ন1।”-"মাসিক বহ্থমতী, ভান ১৩৬২, পৃঃ ৮০০-৮০১। 

১706 5801255481 266611100 20 86088] £ 85 9:0150016 23900 98:061066 
15198) ০0৫ 6৬ 1150191 3 1910101 000108 2100315 :1155 98121759581 081017 

8817615 01 3617891. 



হগলী-তারকেখর ৪৬৫ 

সন্নানীদের ধ্বনির মধ্যে 'তারকনাথস্ই উচ্চারিত হয়। শিবের নামের সঙ্গে 

নাথ” ফেন অবিচ্ছেন্তভাবে জড়িত। নাধধর্ের বৈশিষ্ট্য এপপ্রস্গে ম্মরণীয়। 
অদূরে নাথধর্মের মহাকেন্দ্র মহানাদের জটেশ্বরনাথ। এর মধ্যে তারকনাথের 

স্থিতি খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এখনও হুগলী-হাওড়।৷ জেলার 
নানা স্থানে, সার! পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও নাথধর্মের 
বিচিত্র সব অবশেষের অস্তিত্ব রয়েছে দেখা যায়। | 

মোহাস্তপূর্ব তাঁরকেশ্বরের ইতিহাসপ্রসঙ্গে গোপজাতীয় মুকুন্দ ঘোষের 
কিংবদস্তীটিও প্রণিধানযোগ্য । রাজা ভারামল্পের গোরক্ষক ছিল মুকুন্দ ঘোষ। 

গভীর অরণ্যে ্বয়স্তু শিব মুকুন্দের কাছেই আবিভূ্তি হন। মুকুন্দই সন্্যাসধর্ম 
গ্রহণ করে তার পুজা করবার আদেশ পান। ব্রাহ্ষণপূজারী পরে নিযুক্ত হন। 

এসম্বন্ধে বৃহৎ তারকেশ্বর মাহাত্ম্য” গ্রন্থে লেখা আছে-মুকুন্দ ঘোষ তারকেশ্বর 

কর্তৃক অন্থগৃহীত হইয়৷ তাহার পৃজার্চনা করিতে থাকে); বোধ হয় তাহাতে 
একটু ক্রটি বিবেচনায়, দেবাদিদেব একজন ব্রাহ্মণ সেবাইত রাখ! উপযুক্ত মনে 

করিলেন।১ দেবতা যাঁর কাছে প্রথম দেখা দিলেন, সেই গোরক্ষক মুকুন্দকে 

অধিকারচ্যুত করে ব্রাদ্ধণ পৃজারী নিযুক্ত হলেন। তার জন্য কিংবদন্তীটিতে 
প্রয়োজনীয় কাহিনী চমৎকার যোজনা করা হল। হঠাৎ এই সময় হাওড়া 

জেলার সিংটি-শিবপুরের চতুভূ্জ গাঙ্গুলী স্বপ্র দেখে তারকেশ্বরের এবং 
রামনগরে গিয়ে ভারামল্লের কাছে পৌরোহিত্যের কাজ পেলেন। 

ইংরেজীতে একট কথ! আছে-_-“0850155 016 1910৮ এবং 'কাস্টাম 

বা প্রথাই হুল সংস্কৃতিবিজ্ঞানীর কাছে ফসিলের মতন। জীবাশ্মবিদ্রা যেমন 
জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাঁন রচনা করেছেন, নান! জীবজন্ত ও তরুলতার 

ফসিল থেকে, সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরাও তেমনি প্রচলিত প্রথার ফসিল থেকে 
সংস্কতির বিকাশের ধার! বিচার করেন। ভৈরবনাথ নামে মুকুন্দ ঘোষ 
পাথুরে সমাধিতে তারকেশ্বর মন্দিরের পূর্বদিকে আজও বিরাজ করছে। শুধু 
তাই নয়, গোপবালকরা একত্রে প্রস্তররূপে আজও মোহাস্ত মহারাজের বাড়ির 

পশ্চিমাংশে বিরাজ করছে। মুকুন্দের শ্বজাতি গোপদের আনুষ্ঠানিক ভূমিকার 

গুরুত্ব আজও অনেক প্রথার মধ্যে স্থচিত হচ্ছে । তারকেশ্বর গাজনের পাচজন 

মূল সন্নযাসীর মধ্যে চারজন গোপ। তার মধ্যে তিনজন তারকেশ্বর এস্টেট 
৯. বৃহৎ তারকেন্র মাহাস্ময, ৩৮ পৃষ্ঠ] । 



৪৬৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

কর্তৃক নিযুক্ত এবং একজন রামনগরের। এই প্রথা অকারণে এতর্দিন ধরে 

প্রচলিত নেই। মঠ, মোহাস্ত বা ব্রাহ্মণ পূজারীরা ইচ্ছা করলে এপ্রথার 
পরিবর্তন করতে পারতেন, কিন্ত তা তারা করেননি। লোকায়ত এতিহ্ের 
কাছে তার! বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। 

তারকেশখর মন্দিরের মধ্যে তারকনাথের বামপাশে বাস্থদেব বিরাজিত। 

পটাঙ্কিত! ছুর্গা, অন্নপূর্ণা ও কালিকাঁও পাঁশে আছেন। তাদের নিত্যপৃজা 
হয়। এই সব শক্তিদেবীর পূজা! কতটা বৈদিক সঙ্ন্যাসীদের আচারসম্মত, 

সেটা! বিচার্ধ বিষয় । যদিও মোহাস্ত সতীশ গিরি নিজেকে তান্ত্রিক বলে 
দাবি করেছিলেন, তাহলেও আদালতে ভার দাবি শান্ত্পম্মত বলে গ্রাহা 

হুয়নি। বড় বড় পঙ্ডিতের শান্ত্রব্যাখ্যা করে মোহাস্তদের তান্ত্রিক সাধকের 

দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই নিয়ে রীতিমত বিতর্ক হয়েছিল। 

দ্শনামী সন্গ্যানীর! মূলত বৈদিক সন্ন্যাপী। তান্ত্রিক আচার তাদের পালনীয় 
নয়। তবু দেখ! যায়, তারকেশ্্র মন্দিরে চণ্তীরূপা কালিক1 পর্যস্ত নিত্য- 
পুজিতা হচ্ছেন । যেখানে শিব আছেন, সেখানে শক্তিও আছেন-_এ-ব্যাখ্যা 
এখানে থে নয়। দশনাঁমী মঠ হিসাবে তারকেখ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 

কতটা ঘনিষ্ঠ, তাই বিচার্য। এখানেও মনে হয়, রাঢ়ের লোকায়ত তান্ত্রিক 
আচারের প্রাধান্ককে এইভাবে স্বীকার করা হয়েছে। মোহান্তের পূর্বেও 
এই বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য তারকেশ্বরে থাকা অসম্ভব নয়। তারকেশ্বরের 
মোহাস্তপূর্ব যুগের ইতিহাসের ইঙ্গিত এর ভিতর থেকে পাওয়া যেতে পারে । 

তারকেশ্বর ও তাঁর পারিপাশ্বিক প্রাচীন ইতিহীসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ 

ইঞ্চিত রয়েছে 'তারকেশ্বর-শিবতত্ব' নামক গ্রন্থের মধ্যে । দধশনামী সম্ন্যাসীর। 

কিভাবে নানা স্থানে মঠ-প্রতিষ্ঠা করেন, শিবতত্গ্রন্থের বিবরণ থেকে তা 

পরিষ্কার জানা যায়। প্রধানত হাওড়া হুগলী মেদিনীপুর ও দক্ষিণ-চব্বিশ 

পরগণ! অঞ্চলেই দশনামীদের শৈব মঠ স্থাপিত হয়। উল্লেখযোগ্য হল, অষ্টাদশ 

শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যে সময় দশনামীরা1 এদেশে আসেন তখন, বাংলাদেশের 

এই অঞ্চলেই আভ্যস্তরিক বিশৃঙ্খল! চরমে পৌছেছিল। 
যে সময় দশনামীরা এই সব মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় বাংলাদেশের 

এইসব অঞ্চলে লোকধর্মের রূপ কি ছিল, তারও সুন্দর আভাস পাওয়৷ যায় 

এই গ্রস্থ থেকে যেমন-_ 



হগলী-তারকেশখর 

তথায় সম্্যাসী যায় দেবতা রক্ষণে। 

ধর্মের প্রচার আর বিধন্ী-দলনে | 
কোন স্থানে পঞ্চানন কোথায় স্বরূপ । 

কোথায় তৈরবী মৃত্তি দৃশ্ঠ অপরূপ ॥ 
কোথায় মনস! দেবী মন্দিরেতে একা 

কালিক। মুরতি কোথা শীতল সেবিকা । 

কোথায় তলাই চণ্ডী মাথাল জলায়। 

বৃক্ষতলে মহাগ্রতু স্থান দৃশ্ত প্রায় ॥""* 
বহুদেব বহুমঠ না হয় কথন। 

নীচজাতি গৃহে দেখ ধশ্ম সনাতন ॥ 

বৌদ্ধধধ্্ণ বৌদ্ধচর্চা করিতে নির্মল । 
এতাদুশ অনুষ্ঠান করে সাঁধুকুল |... 
কোন স্থানে পঞ্চমুণ্ডী করিয়া স্থাপন । 

শক্তি আরাধনা করে অভীষ্ট কারণ ॥ ** 

ক্ষেত্রপাঁল মহাকাল প্রভৃতি দেবতা । 

যাহার যেরূপ ভক্তি সেরূপ গঠিতা। 
অগ্যাঁপি ভাগ্ার চণ্ডী প্রস্তর আকৃতি । 

বনমধ্যে ষীদেবী পূজে ভাগ্যবতী ॥ 

পঞ্চানন মনসা ধর্মঠাকুর ক্ষেত্রপাল মহাকাল চণ্ডী ইত্যাদি দেবদেবীর প্রভাব 

রাঢ়ের (বিশেষ করে দক্ষিণরাঢ়ের ) গ্রাম্যঘমাজে যে কত বেশি তা এখনও 

গ্রাম খরিদর্শন করলে বুঝতে পার! যাঁয়। ছু-শ আড়াই-শ বছর আগে আরও 
বেশি ছিল। শিবতত্বে তাঁরই পরিচয় আছে। দশনামী বৈদিক সন্যাসীর' 

পশ্চিমবাংলার এই লোকধর্ম ও লোঁকাঁচারেব উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার 

করতে পারেননি । তাঁরা কেবল মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রচুর দেবোত্তর 
সম্পত্তির তত্বাবধান করেছেন এবং মোহাস্তগিরি করেছেন। কিন্ত লোকাচারের 

প্রবল বন্ার মুখে তাঁরা কোন বাধ তুলতে পারেননি । তোলার চেষ্টাও 
করেননি। কারণ নিজেদের স্বার্থেই মঠকে লোঁকপ্রিয় করে তোলাই ছিল 
তাঁদের প্রধান লক্ষ্য | লোঁকাচারের বিরুদ্ধে দাড়ালে তা করা যায় না। তাই 

শক্তিপূজা, গাজন-উৎসব ও অন্যান্ত লোকাচার মবই অন্ঠান্ত অনেক মঠরে 
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মতন, তারকেশ্বরেও বজায় রইল। কালক্রমে প্রতাঁপশালী মোহাস্তদের 

পোষকতায় এই সব উৎসব ও আচারের মহাসঙ্গমতীর্থ হয়ে উঠল তারকেশ্বর । 
বাংলাদেশে শিবঠাকুরের সবচেয়ে বড় জাকাল উৎসব হল চত্র সংক্রান্তির 

সন্ন্যাস ও গাজন-উৎসব। ন্থৃতরাং এই উৎসবের মহাঁসন্দিলন প্রধান তারকেশ্বর 

মঠে হওয়াই স্বাভাবিক এবং কালক্রমে হয়েছেও তাই । চেত্রের প্রথম থেকে 

তারকেশ্বরের সন্ন্যাসগ্রহণ ও মেলা আঁরস্ত হয়। এক-একটা দিক ও অঞ্চল 

থেকে একে-একে সকলে সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করতে তারকেশ্বরে এসে জম৷ হয়। 

“দক্ষিণের মেলায়” দক্ষিণের লৌক, অর্থাৎ মেদিনীপুর, ভায়মগ্ডহাঁরবার, উলুবেড়ে, 
আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের লোক, প্রধানত পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর আসেন। 
পর্বের মেলায়” চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুশিদাবাদ, ঘশোহর, খুলনা অঞ্চলের 
লোকেরা আসেন । এই অঞ্চলের মুসলমানরাও অনেকে সন্ন্যাী হতেন। ২৭শে 
ও ২৮শে চেত্রের পর থেকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান অঞ্চলের লোকেরা 

আসেন। নীলের মেলা হয় বিরাট, নীলাবতীর বিয়ে হয় এবং শোভাযাত্রা! হয় 

হাঁতিসহ। রামনগরের সন্যাসীদের কাটা-ঝ'প ইত্যাদিও বিশেষ দর্শশীয় 

অনুষ্ঠান। মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষ ভক্তরা কাল্কেপাতারি নৃত্যুও 
করে। এইভাবে চারিদিকের লোকানুষ্ঠানের মহাঁমিলন হয় তাঁরকেশ্বরে। 

কেন্দ্রীয় মঠের এই টৈশিষ্ট্য ক্রমে প্রথায় পরিণত হয় এবং প্রথার প্রভাব অনেক 

ক্ষেত্রে শাখা-মঠের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাও ছাড়িয়ে যায়। 



সিঙ্গুর 
হুগলী জেলার প্রাচীন জনপদের মধ্যে সিঙ্গুর অন্যতম। “সিংহপুর” নাম 

চলতি কথায় “সিঙ্থুর' হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এই সিংহপুরের 
প্রাচীন পুরাকাহিনী নিয়ে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে । সেই পুরা- 
কাহিনীর উৎস পর্যস্ত কেউ কেউ দিঙ্থুরের প্রাচীন ইতিহাসের স্থত্রে টেনেছেন। 

প্রথমে সিঙ্গুরের সেই পুরাঁকাহিনীর কথা বলি। সিংহলের প্রাচীন পুরাণকথা 
“মহাবংশ” গ্রন্থে বঙ্গনগর ও সিংহপুর নামে ছুটি নগরের কথা আছে। এই 
নগর ছুটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতের একমত নন। বঙ্গনগর 
নাম থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের কোন নগর। কিন্ত কোথায় সেই নগর, 
সঠিক বলা যায় না। একই কাহিনীর অন্তর্গত সিংহপুর নগরও মনে হয় 
বাংলাদেশেরই কোন প্রাচীন নগর, কিন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থানের কোন 
ইঙ্গিত কোথাঁও নেই। পণ্তিতেরা কেউ কেউ মনে করেন যে, এই সিংহপুরই 
হুল বর্তমান হুগলী জেলার গিঙ্গুর।১ 
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সীহপুর বা সিংহপুর নামে নতুন রাজ্য ও নগর গড়ে তোলেন। এই নতুন 
নগরটিকে কেউ কেউ কািয়াওয়াড়ের সীহর বলে মনে করেন এবং লালদেশ 
ও লাটদেশ এক বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু কাখিয়াওয়াড়ের প্রাচীন নাম 
সৌরাষ্্র। এই নামেই প্রাচীন ইতিহাসে তাঁর পরিচিতি, লাটদেশ নামে নয়। 
বঙ্গরাজ্যের সঙ্গে লালদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে মনে হয় যে সিংহলী কাহিনীর 
লালদেশ জৈনসুত্র গ্রন্থের লাড়দেশ এবং সংস্কৃতের রাঢ়দেশ। রাঢদেশে দি 
সিংহপুর নগর হয়, তাহলে সিঙ্ুরের প্রাচীন নাম পিংহপুর হওয়া আদৌ 
আশ্চর্য নয়। 

যা বলছিলাম । এই সিংহ্বাঁহর জোষ্টপুত্রের নাম বিজয় । রাজপুত্র বিজয়ের 

গ্রতি পিতা! পিংহবাহু কোঁন কারণে অনস্তষ্ট হন। বিজয় পিতৃরাজ্য থেকে 

নির্বাসিত হন। নির্বাসিত হয়ে তিনি তার অন্চরবৃন্দসহ “সোপার' (বোস্বাইয়ের 

উত্তরে ) দেশে যাত্রা করেন। অন্ুচরদের দুর্বযবহাঁরে সেখানকার লোকদের 

বিরাগভাজন হন এবং সোঁপাঁর থেকে জাহাজে করে লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করেন। 
লঙ্কান্থীপে 'তাম্বপন্জি' অঞ্চলে তিনি অবতরণ করেন। 'মহাবংশে” উল্লেখ 

আছে, যে বছর গৌঁতমবুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন ( সিংহলী কাহিনী অনুসারে 
৫৪৪ খৃষ্টপূর্বাবে ), সেই বছরেই বিজয় “তাম্বপন্নি'তে অবতরণ করেন এবং 

লঙ্কা্ীপ দখল করেন যুদ্ধ করে। তাম্বপন্নি বা তাপর্ণা হল সিংহলের 
প্রাচীন নাম। কথিত আছে, সিংহপুরের এই সিংহবংশের রাজ্য প্রতিষ্ঠার 

পর লঙ্কা্থীপের নাম হয় সিংহল। এ কাহিনীর এতিহাসিক ভিত্তি কতখানি 

তা বলা যায় না। লোকমুখে যে কাহিনী প্রচলিত থাকে এবং প্রচারিত 
হতে থাকে যুগ যুগ ধরে, মেই কাহিনীই এক সময় পুরাঁণকথায় সন্কলিত 

হয় নিঃশবে । তাই মনে হয়, সিংহল ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন এক সময় 

কোঁন সম্পর্ক স্থাপিত না হলে বা কোন যোগাযোগ না থাকলে (রাগ্রিক, 

সাংস্কৃতিক বা বাণিজ্যিক ), মহাঁবংশের এ কাহিনী রচিত হত না । প্রাচীন 

বাংলার সমুদ্রষাত্রা, যুদ্ধযাত্রা ব! বাণিজ্যযাঁত্রার এইরকম কোন এতিহাসিক 
ঘটন। অবলম্বন করে সিংহল ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ঘষে এতিহ্ গড়ে 
উঠেছিল একসময়, মহাবংশের পুরাণকাহিনীর উৎস সেই অধুনালুপ্ত 
এতিহা। তার সঙ্গে সিংহপুর তথ! সিঙ্গুরের সম্পর্কও স্থদূরপরাহত না হতে 
পারে। কারণ প্রাচীন সরন্বতী নদীর তীরস্থ সিঙ্গুর একদ] সমৃদ্ধ গ্রাম ও 
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বাণিজাকেন্ত্র বা বন্দর ছিল। সরম্বতীর উপর দিয়ে বঙ্গোপদাঁগরে পড়ে 

লঙ্কাষাত্রা করাও তখন বাস্তব সত্য ছিল।১ 
লিঙ্থুরে কয়েকটি প্রাচীন দেবালয় আছে। তার মধ্যে পুরুষোত্বমপুরের 

বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন। মন্দিরের গায়ে একটি ফলকে 

১১৩৮ বঙ্গা্ মন্দির নির্মাণের সময় বলে উল্লেখ কর! আছে। প্রায় ২২২ 

বছরের পুরাতন মন্দির । মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবীর নিত্যপৃজ! হয়। এ ছাড়া 

মল্লিকপুরের কালীমন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য । মন্লিকপুরের কালীমৃতি বিরাট 
মৃতি এবং ডাকাতে কালী বলে প্রসিদ্ধ। হুগলী জেলা অষ্টাদশ উনবিংশ 
শতাবীতে ডাকাতির জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। এই সময়কার অনেক বিখ্যাত 

ডাকাতের সর্দারদের সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, রবিতে 

মতন। তাদের মধ্যে পিস্থুরের গগন সর্দীর অন্যতম । 

পিঙ্গুরে পলতাগড় অঞ্চলে একটি পাথরের প্রাচীন মনসামূত্তি আছে। 

রঘুনন্দনের 'তিথ্যা দিতত্বম্ঃ-এর টাকায় কাশীরাম বাচম্পতি মনসার একটি ধ্যান 
উদ্ধত করেছেন। ছুঃখের বিষয় ধ্যানটি কোথ! থেকে তিনি উদ্ধত করেছেন, 

তা উল্লেখ করেননি । ধ্যানটি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নলিনীকাস্ত 
ভষ্টশালী মহাশয়কে সংগ্রহ করে দেন। 

হেমান্তোজনিভাং লসদ্বিষধরালঙ্কার-সংশোভিতাম্ 
স্মেরাস্াং পরিতো! মহোরগগণৈঃ সংসেব্যমানাং সদা। 

দেবীমাস্তিকমাতরং শিশুন্থতাঁ আগীন-তুঙ্গস্তনীং 
হস্তাস্তোজযুগেন নাঁগযুগলং সংবিভ্রতীমাশ্রয়ে ॥ 

আঁন্তিকমাতার কাছে আমি আশ্রয় ভিক্ষা করছি। তার কোলে একটি 

শিশু আছে। তিনি ত্বর্ণকাস্তি পন্মের মতন বিকশিত। সর্প তাঁর পার্খচর। 

তুঙ্গপীন! তিনি। ছু হাতে তার সাপ। হাসিমাখা মুখ এবং সর্পালস্কারভূষিতা। 
এই ধ্যানের লঙ্গে পিঙ্গুরের মনসামৃত্ির মিল আছে। মৃত্িটি প্রায় ৬০।৭০ 

ব্ছর আগে চাল্কেবাটির মোড়লপুকুর থেকে পাওয়| যায়। দেখে মনে হয়, 
একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন মৃতি। 

১ দিংহপুর ও দিহুর সম্পর্কে বার! কৌতুহলী, তার! এই সব গ্রন্থ ও পত্রিকাদি দেখতে 
পারেন ৫ 1715609:5 ০ 8217291, 10800800045, ৬০1, 1, 7, 30, 32. 39 : 10902091০04 

£81900 3০০৫৪ ০৫ 967788], 1910 7 08120051066 72150015০0৫ 10289 ৬০1. |, 

000, সূয়তে ; [50192 17156021585]1 00581665215, 1926, ০1, 2 &6 1933, ৬০1. 9. 
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নানারকমের লোকশিল্প ও শিল্পীদের জন্য সিঙ্গুরের একসময় প্রসিদ্ধি ছিল। 
সিঙ্ুরের চিত্রকরর! চিত্রিত হাতপাখা ( পাতার ) তৈরি করতেন। পাখার 
গায়ে নানারকম চিত্র আকা থাঁকত এবং মুক্তা অভ্র দিয়ে কাঁজ কর! হত 
তার উপর । খুব বড় বড় পাখা তৈরি হত। সেকালের মৃল্যমানে এক-একটি 

পাখার দাম পনের-কুড়ি টাকা পর্বস্ত হত। এই চিত্রকরর! এখন প্প্ায় লুপ্ধ 

হয়ে গেছেন। কারণ, এখন পাতার তৈরি হাতপাখার যুগ নেই। চিত্রিত 
কারুকার্ধথচিত হাতপাখাঁর পোষকতা৷ করতেন ধারা, তাঁরা সেকালের ধনী 

লোক। এখন তাঁর! ইলেকটি,ক ফ্যান্ ব্যবহার করেন। সুতরাং পাখাশিল্প 
এখন লুপ্ত। চিত্রকরদের সঙ্গে পটুয়ারাও ছিলেন। জলাঘাঁটা মৌজায় বেশ 
বড় পটুয়াপাড়া ছিল। এখনও ঘর চারেক আছে। অধিকাংশই এখন 
দেবদেবীর মৃত্তি গড়েন। এর সঙ্গে গ্রাম্য কবিয়াল ও কবির দলও ছিল। 
সাধারণত ধীবর চাষী প্রভৃতিদের মধ্যেই কবিয়াল ছিল বেশি। এখন 

আর নেই। 

হুগলী জেলার অন্যান্ত আরও অনেক বিগ্যাকেন্দ্রের মতন সিঙ্গুরও একটি 

বিছ্যাকেন্্র ছিল বলে মনে হয়। তার বিশেষ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস 

এখন আর পাওয়া যায় না। একটি প্রাচীন পণ্ডিত-পরিবারের কাছ থেকে 
যেটুকু ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তাতে তার সামান্য আভাঁস পাওয়া 

যায়। সিজগুরের ঠাকুরদাস স্ায়রত্ব একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর 

পিতার নাম বিশ্বনাথ সার্বভৌম। ঠাকুরদাঁসের পুত্র শশিভৃষণ স্থৃতিতীর্ঘও এ 
অঞ্চলের নাঁমকরা পণ্ডিত ছিলেন। ছাত্রদ্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মৃত্যু্য়, 

নিবারণ স্মৃতিতীর্থ, বৈগ্নাথ কাব্যব্যাকরণস্মতিতীর্থ। ১২০৪ সালে ঠাকুরদাসের 
জন্ম এবং ১৩০* সালে মৃত্যু হয়। সিঙ্গুরে তাঁর একটি টোল ছিল। টোলে 

স্মৃতি ব্যাকরণাদি সব শাস্ত্র পড়ান হত। ঠাকুরদাষের মৃত্যুর পর প্রধানত 
পোষকতার অভাবে, গিঙ্গুরের সংস্কৃত বিষ্াচর্গার এই ধারা লোপ পেয়ে যায়। 



ভূরশুট 
প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের বিলীয়মান এঁতিহাসিক স্থতি বহন করছে যেসব 

স্থান, তার মধ্যে অধুনা হাওড়া জেলার অন্তর্গত “ডিহি তুরশুট” গ্রাম অন্যতম। 

“ডিহি ভূরগুট” ও 'পাঁর ভূরশুট” নামে ছুটি গ্রাম আছে। পার ভৃূরগুট” হয়ত 

উত্তরে ভূরশুট রাজ্যের প্রাচীনযুগের বা মধ্যযুগের সীমানার ইঙ্গিত করছে। 
ডিহি ভুরশুট প্রাীন ভূরিশ্রেষ্ঠীর একটুকরো জীর্ণ নিদর্শন ছাড়! কিছু নয়। 
ন৷ হলেও, দামোদর পার হয়ে হুগলী জেলার সীমান! ছাড়িয়ে হাওড়া জেলার 

ডিহি ভূরশুট গ্রামে পা দিলেই স্থদূর অতীতের তূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যের অবলুপ্ত সত্তা 

অন্তত কল্পনা কর! যাঁয়। বাস্তব নিদর্শন বিশেষ কিছু নেই, গ্রামও খুব বড় 

নয়। তার চেয়ে অনেক বড় তার দীর্ঘ এতিহোর অদৃশ্ঠট অনুভূতি । একেবারেই 

কিছু নেই যেতা নয়। শ্রেগিদের ছু-চারজন প্রতিনিধি আজও আছেন, আর 
আছেন রাচীয় ব্রাহ্মণ পরিবার কয়েকটি । 

হাওড়া লাইট-রেলওয়ের আটপুর স্টেশনে নেমে মোটরে রাঁজবলহাট যাঁওয়। 

যায়। রাঁজবলহাট থেকে হেঁটে দামোদর পার হয়ে ষেতে হয় ডিহি তুরশুট 
গ্রামে। এই পথেই ভূরশুট যাওয়ার স্থবিধা এবং আমরা এই পথ ধরেই 

গিয়েছিলাম। হুগলী জেলার রাজবলহাটও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্গত এবং 
সেখানেও তাঁর যংকিঞ্চিৎ নিদর্শন বা স্থতি আজও আছে। সে-কথা পরে 

রাজবলহাট প্রসঙ্গে বলব। তুরশুট যাঁওয়ার পথে আমরা কেবলই ভাবছিলাম, 

ভুরশুটে কি দেখব? গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই বিশাল বটগাছতলায় ধর্মঠাকুরের 
মন্দির দেখলাম। ক্ষুত্র ও প্রায়-নগণ্য ডিহি ভূরশুট গ্রামের মধ্যে মহানগরীর 
বিশাল অক্রালিকার মতন সগর্বে মাথা! তুলে দাড়িয়ে রয়েছে জনৈক তুরশুট- 

নিবাপী শ্রেষ্ঠীর বসতবাড়ি। এ-রকম বাড়ি ষে এই গ্রামেও দেখতে পাব, তা 

কনা করিনি। প্রত্ৃতাত্বিক আবিষ্কার না হলেও এটি একটি আবিষ্ষার 
গ্রামে না গেলে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। 

রাটীয় ব্রাহ্মণদের আদি বাসস্থান ও বিদ্যান্থানের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে 

উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ ব! ভূরশুট। প্রচুর শ্রেষ্ঠীর 

বাস ছিল বলে ভূরিশ্রেী বা ভূরশুট নাম হলেও, গ্রামে আধিপত্য ছিল 
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ভূরিকর্মা বা তপোবিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের । ভূরিকর্ম! ব্রাহ্মণ ও বহু শ্রেষ্ঠীর 

বসবাস ছিল বলে ভূরিশ্রেষী নাম হওয়া সম্ভবপর, কেবল শ্রে্ঠীর বাস ছিল 
বলে নয়। ভূরিষ্ঠাল, ভূরিশরেষ্ঠ, ভূরিছেন্ট প্রভৃতি কুলোপাধি থেকে বোঝ! 
যায়, একসময় তুরগুটে ব্রান্ষণবংশের প্রাধান্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই 
গ্রামের নাম থেকে পরগণার স্যপ্টি হয় যখন (মুসলমান আমলে ), তখন 

নানারকম নামাস্তরও হয় তার। প্রাচীন দলিলপত্রে তাঁর প্রমাণ পাওয়া 
যায়-_ যেমন তুরস্থট, তৃরসিট্র, ভূরিহ্ষ্টি, ভূরিশ্রেী, ভূরিশিট ( ভারতন্দ্র ) 
ইত্যাদি। রঃ 

ভূরগুট গ্রামনিবাসী ছিলেন ভাঁরতবিখ্যাত দার্শনিক কন্দলীকার 'স্রীধরাচার্য । 

তিনি দশম শতাবীর লোঁক। শ্রীধরাচার্য তার ন্যায়কন্দলী” গ্রন্থের শেষে 

আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং | 

ভূরিক্গ্টিরিতি গ্রামে ভূরিশ্রেষ্টিজনা শ্রয়ঃ ॥ 

শ্লোকটিতে উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত রষেছে । প্রথমত, দেখা 

যাঁয় দক্ষিণরাঢ় তখন উত্তররাঢ় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্্ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। 
মনে হয়, পালরাজাদের অভ্যুদয়কালে এই সঙ্কুচিত দক্ষিণরাঢ়ের মধ্যেই 

শ্রবংশের কোন রাজা রাজত্ব করছিলেন। দ্বিতীয়ত, ভূরশুটে বহু শ্রেঠীজন 
ও ভূরিকর্মা ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ডিহি তুরশুট আজ ষে দামোদরের তীরে 
অবস্থিত তা কান! দামোদর হলেও, এককালে এই কানাই ছিল বিশাল নদী। 

তখন তমলুকের পথে ন্বচ্ছন্দে সমুদ্রগামী পোত এই নঘ্বীপথেই চলত এবং 

তাতে বণিকরা বাণিজ্যসস্তার বৌঝাই করে দূর দেশাস্তরে অনায়াসে বাণিজ্য- 
যাত্রা! করতে পাঁরতেন। বহু শ্রেঠীজন সেইজন্য ভূরিশ্রেষ্ঠীতে বসবাস করতেন। 

অনুমান কর। যায়, স্থুসমৃদ্ধ বাঁণিজ্যনগরের মতন ছিল তুরশুট । নদী যেমন 

মজে গেছে এবং গতি পরিবর্তন করেছে, তেমনি কালের যাত্রায় শ্রেঠীজনদেরও 

ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছে অনেক এবং স্থানীয় রাঁজাদের পোঁষকতায় পুষ্ট রাঁটীয় 
্রাহ্মণদের কুলগর্ব ও বিদ্যাগর্ব ছুই-ই ম্লান হয়ে গেছে। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে 
শ্রীধর তার পিতামহ বৃহস্পতির নামোলেখ করে বলেছেন £ 

' অস্তোরাশেরিবৈতম্মাঁৎ বভূব ক্ষিতিচন্ত্রমাঃ। 
জগদানন্দকৃদ্বন্দ্যো বৃহস্পাতিরিতি ছ্িজঃ ॥ 



ভুরগুট ৪৭৫ 

সমূত্র থেকে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছিল, যেমনি এই ভূরিক্ি গ্রাম 
থেকে জগদানন্দকারী ভূমগুলের চন্্রসদৃশ বন্দা-ব্রাহ্ষণ বৃহস্পতি উদ্ভূত 
হয়েছিলেন । বৃহস্পতির পুত্র কীত্তিমান বলদেবই শ্রীধরের পিতা ছিলেন। 
শ্রীধরের কাল যদি দশম শতাব্দীর শেষদিক হয়, তাহলে বৃহম্পতির জন্মকাল 

নবম শতাবীর শেষদিক হওয়াই সম্ভবপর । এই বুহস্পতির জন্মকালেই দেখ! 

যায় ভূরিশ্রেষ্ঠ বহু রত্বের কেন্ত্র ও জনবহুল গণগ্রামে পরিণত হয়েছিল। 

বুহম্পতির হুঠাৎ অত্যুদ্দয় কোন তেপাস্তরের মাঠে নিশ্চয় হয়নি এবং জনবহুল 

গণ্ডগ্রাম, বিশেষ করে শ্রেঠী ও পণ্ডিতবহুল গ্রাম, একদিনে গড়ে উঠেনি। 
অন্তত শতাধিক বছর গড়ে উঠতে লাগলেও , খুষ্রীয় অষ্টম শতাব্দী পরস্ত 

ভূরিশ্রেঠীর প্রাচীন ইতিহাসের আভাস পাঁওয়া যায় শ্রীধরের উক্তি থেকে। 

পালরাজাদের অভ্যুদ্য়কাল থেকে, কিংবা তার আগে থেকেই ভূরিজেীর 

প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে অন্নমান করা! যাঁয়। 
কে এই রাজ্যের রাঁজ! ছিলেন বলা যায় না । শৃরবংশের কোন রাজা হতে 

পারেন, অথবা অন্য কোন স্থানীয় সামস্তরাজা। পরবর্তীকালে একজন ধীবর 

রাজার খবর পাওয়া যায়। একাধিক সামস্তরাজার অধীনেও তুরশুট রাজ্য 

থাকা বিচিত্র নয়। পাওুদাস নামে জনৈক কায়স্থ্রাজ। শ্রীধরাচার্ধের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। কিন্ত কে এই পাতুদাস এবং সমগ্র ভূরশুট রাজ্যের অধীশ্বর তিনি 

ছিলেন কি না৷ তা জানা যায় না। তারপর স্থানীয় কোন সামস্তরাঁজাকে 
পরাজিত করে চতুরানন মহানিউগী নামক জনৈক রাট়ীয় ব্রাদ্ষণ তুরপ্ুট 
পরগণায় ব্রাহ্মণরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত হুসেন শাহের রাজত্বকালে 
এই ঘটন! ঘটে। ভূরশুট পরগণার প্রাচীন তায়দাদারদির প্রমাণ থেকে দেখা 
যায় ষে, মোগল আমলে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের 

কৃষ্ণ রায় ছিলেন ভূরশুট পরগণার রাজা । 'গড়ভবানীপুর” প্রসঙ্গে তুরশুটের 
এই ব্রাক্ষণ রাজবংশের ইতিবৃত্ত আলোচনাকালে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ 

দেখ। ভূরশুটের ব্রাহ্মণরাঁজবংশ প্রায় ছুশ বছর রাজত্ব করেন এবং বিভিন্ন 
শাখায় তারা বিভক্ত হয়ে যান। তারপর বর্ধমানাধিপতি কীতিচন্দ্র এই 

রাঁজবংশকে বলপূর্বক উৎখাত করে তুরশুট পরগণ! দখল করেন। অনেকেই 
জানেন, ভুরসুটের ব্রাঙ্মণরাজবংশের এই পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যেই রাজ্য- 
ষ্ট এক বালকের কাব্যপ্রতিভা ক্ষুর্ত হয়ে উঠেছিল, বাংলার এক এঁতিহাসিক 
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ুগসন্ধিক্ষণে। ব্রাঙ্মণরাজবংশের সেই রাজ্য্রষ্ট বালকই হলেন অন্নদাম্গলের 
কবি ভারতচন্ত্র বাক্পগুণাকর। 

রাটীয় ব্রাহ্মণদের অন্যতম আদি বাসস্থান ও বিষ্াস্থান তুরগুটের সামাজিক 
আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত বেশি হওয়াই স্বাভাবিক । এই আভিজাত্যবোধ 
একসময় দক্ষিণরাটঢ়ের তৃরশুটের ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বেশি ছিল। এত 

বেশি ছিল যে চন্দে্পরাজ কীতিবর্মার সভাকবি কষ্ণ মিশ্র তার বিখ্যাত 
“প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে অন্যতম প্রধান পুরুষের চরিত্র একেছিলেন “ভূরি- 
শ্রে্ঠিক-নিবাসী” ল্লাঙ্ষণকে নিয়ে এবং সেই নাট্যচবিজ্রের নাম দিয়েছিলেন 

“অহঙ্কার । ভূরিশ্রেীবাসী ব্রাহ্মণের নাম “অহঙ্কার এবং কাশীবাসী ব্রাহ্মণদের- 

নাম “দস । কাশীবাপী ব্রাহ্মণ “স্ভ' দূর থেকে “অহঙ্কারকে আসতে দেখে 
অনুমান করছেন যে, তিনি নিশ্চয় দক্ষিণরাঁঢ়ের লোক । 'দন্তের' আশ্রমে ঢুকে 

যথোচিত অভ্যর্থনার অভাব দেখে অহঙ্কার কষ্ট হয়ে শিষ্কে বললেন-__ 
ণ়েচ্ছদেশে এলাম নাকি?” তারপর অভ্যর্থনাস্তে “অহঙ্কার আত্মপরিচয় 
প্রসঙ্গে বলছেন : 

__ গোঁড়ং বাষ্টমনুতমং নিরুপম। তত্রাপি রাঢ়াপুরী । 
ভূবিত্রেষ্ঠিকনাম-ধাম পরমং তত্রোতমে। নঃ পিতা ॥ 
তৎপুত্রাশ্চ মহাঁকুল! ন বিদ্দিতাঃ কম্তান্তর তেষাঁমপি। 

. প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্ধবিনয়াচারৈরহং চোত্বমঃ ॥ 

অর্থাৎ অহঙ্কা্থ বলছেন £ শ্রেষ্ঠ রাজ্য গৌড়দেশ, তার মধ্যে নিরুপম 
প্রদেশ রাঁটাপুরী। সেখাঁনে পরমন্ুন্দর ভূরিশরেষ্ঠ নগরে আমার বাস। আমার 

পিত৷ সেখানকার একজন মুখ্যব্যক্তি। তার মহাকুলোত্তব পুত্রদের এখানে 

কে না জানে, তাদের মধ্যে আবার প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, ধের্য, বিনয় ও আচারে 

আমিই হলাম শ্রেষ্ঠ । 
ডিহি তুরশুট গ্রামে যাবার আগে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়। নাটকোল্সিখিত 

ভূরিশ্রেষ্টের এই ব্রাহ্মণের অহঙ্কারমৃতিটি মনের কোণে বিরাজ করছিল। কিন্ত 
ভূরশুটের অমায়িক ও সরল ব্রাহ্মণদের দেখে নাটকীয় আতঙ্ক কেটে গেল। 
প্রাচীন বিষ্া-গৌরবের ধারা আজকের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণেই শ্লান 
হয়ে গেছে। তবু প্রচুর জীর্ণ পুঁথির বাণ্ডিল এই ব্রাহ্মণদের ঘরে ঘরে আজও 
সেই লুপ্ত বি্ভা-গৌরবের মৃক সাক্ষীরূপে রয়েছে ডিহি ভূরশুট গ্রামে । 



গড় ভবানীপুর 
হাওড়া-হুগলী জেলার-প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত গড়ভবানীপুর, পেঁড়ো- 
বসস্তপুর, দোগাছিয়া, রাজবলহাট প্রভৃতি গ্রামে তুরশুটের ব্রাঙ্ষণ রাজাদের 
সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী ও কিংবাস্তী লোকের মুখে মুখে আজও 
প্রচারিত হয়। তার মধ্যে রায়বাঘিনীর' কাহিনী এবং রাজবংশের গ্রথম 
রাজা কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা “কালাপাহাড়ের, কাহিনী প্রধান। এই জেলার 
ইতিহাস-লেখকরা সকলেই প্রায় এই সব কাহিনী ও কিংবদস্তীর চোরাবালির 
উপর তুরশুটের ব্রাহ্মণরাজাদের এক বিচিত্র 'ইতিহাঁসের” সৌধ রচনা করেছেন। 
রাজবংশের বিভিন্ন শাখার নির্ভরযোগ্য বংশলতা। ভূমিদানপত্র বা তায়দাদাদির 
কষ্টিপাথরে এই সব কাহিনী তারা যাচাই করে দেখেননি যে তার মধ্যে আঁসল 
এঁতিহাপসিক সত্য কতখানি আছে। তার ফলে মনোরম রূপকথাই রচিত 
হয়েছে বেশি, ইতিহান লেখা হয়নি । 

প্রাচীন তুরশুট রাজ্যের অংশবিশেষ চতুর্দশশ-পঞ্চদশ থুস্টাব্ে কোন ধীবর- 
রাজার অধীন ছিল। হাওড়া ও হুগলী জেলার এই সব অঞ্চলে এই ধীবর 

রাজার অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। কোন জীর্ণ ইটের স্তস্ত ঝা স্তুপের 
দিকে চেয়ে আজও স্থানীয় লোকের! বলেন, এগুলি ধীবররাজার স্বতিচিহন। 
এছাড়া আর কোন চিহ্ন অবশ্ঠ ইতিহামের পৃষ্ঠায় নেই। দামোদরের লুপ্ত 
পৌরুষের কথা এবং তারই তীরে তীরে স্বাভাবিক ধীবরপ্রধান বসতির কথা 

মনে করলেই, কোন ধীবর দলপতির আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের কথ! কল্পন৷ 
বলে মনে হয় না। আমতা থানায় আজও তাদের প্রাধান্য বজায় আছে 
এবং স্থানীয় গ্রাম্য উৎসবপার্ণ ও লোকধর্মের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে তার 
প্রভাব ও প্রমাণও রয়েছে যথেষ্ট । তাঁর মধ্যে প্রধান হল ধর্মরাজ-ঠাকুরের 

পূজ!। 

শেষ ধীবর-রাজ! শনিভাঙ্গড়কে পরাঞ্জিত করে গড়ভবানীপুর-বাসী চতুরানিন 
নিয়োগী ( মহানেউকী ) ভূরশুট রাজ্য দখল করেন। চতুরাননের দৌহিত্র 
ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় কষ্ণ রায় হলেন ভূরণুট রাজ্যের প্রথম ব্রাক্মণরাজা। এই 
ঘটনা কোন্ সময় ঘটে দেখা যাক। সম্প্রতি ভুরশুট পরগণার অনেক তায়দাঁদ 

৩৭ 
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পরীক্ষা করা হয়েছে। ১ তার মধ্যে রাজ! প্রতাপনারায়ণের পূর্বকালীন 
ভূমিদানের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। তায়দাদে দেখা যায়--“১২০৯ সালের 

২০শে ফান্ঠন (১৮০৩ থুঃ) সাদক মহামুদ দীগর “সাং বোডহন', তাদের নিষ্ধর 

সম্পতির বিবরণ দান করেন (হুগলী কালেক্টরীর ৮৩৫৪ নং তায়দাদ )। তার 

মধ্যে 'খেত্ররাত ডাঙ্গ। বাস্তবাটা” মৌজে বোডহন ৬/ বিঘা! তাঁদের পূর্বপুরুষ 
সেখ দৌলতকে দান করেছিলেন 'রাজা৷ রায় কষ্ট |” দানপত্রের তারিখ পরিফার 
লেখা আছে ৯৯* সাল, অর্থাৎ ১৫৮৩-৮৪ থুস্টাৰ। ন্থতরাং ভূরশুট ব্রাহ্মণ- 
বংশের প্রথম রাজ! কুষণ রায় ১৫৮৩-৮৪ থুস্টাব্ে তুরগুটে যে রাজত্ব করছিলেন 
তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতিহাসের দিক থেকে সময়টা হল 
আকবর বাদ্শাহের রাজত্বকাল। ন্থৃতরাং রাজা প্রতাপনারায়ণের মাতা 

'রায়বাঘিনী” পাঠান আমলে যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন, অথবা কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতার 
পৌত্র রাঁজীবই ছিলেন কালাপাহাঁড়-_এসব বাস্তব ইতিহাস নয়। তবে 
বায়বাঘিনীর কাহিনীর যে এতিহামিক ভিত্তি নেই তা নয়। নিছক মিথ্যা 

কোন কল্পনাকে আশ্রয় করে কোন কিংবদন্তী এরকম লোকপ্রিয়তা অর্জন 

করতে পারে না। মনে হয়, আকবর বাদ্্শাহের রাজত্বের শেষভাগে মৌগল- 

পাঠান সংঘর্ষের কালে তুরগুটের ব্রাহ্মণ রাজ! রায়বংশীয় কোন বীরাঙ্গন! অপূর্ব 
রণকৌশল দেখান রাজ্যরক্ষার্থে। কে সেই বীরাঙ্গনা তা সঠিকভাবে বলা যায় 
না। তিনি রাজ কৃষ্ণ রায়ের পুত্রবধূ (দর্পনারায়ণের পত্বী ), অথব! তার 

পৌত্র উদয়নারায়ণের পত্বী (গ্রতাঁপনারায়ণের মাতা) হতে পারেন। ব্রাহ্মণ 
বংশের রাজবধূর এই অপূর্ব বীরত্বের কথা যখন স্থানীয় লোকচিত্বের কল্পনার 
মাধূর্যে লোকগাথায় পরিণত হয়েছে, তখন ম্বভাবতঃই এঁতিহাসিক কালের 
নোঙরটি গেছে ছি'ড়ে। নোঙরহীন লোককল্পনার তরী ইতিহাসের বন্দর 
ছেড়ে অনেক দুরে ভেদে গেছে। 

ভুরগুট রাজবংশের যতগুলি বংশলতার পুঁথি পাওয়া গেছে (ঢাকা 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের, সাহিত্য পরিষদের, যশোহর জ্যস্তীপুরের, বসস্তপুরের 

ইত্যাদি) তার মধ্যে একমাত্র চাঁকার পুথি ছাড়া সর্বত্র এই রাজবংশ 

ফুলিয়ার মুখবংশীয় সৌরিপগ্রকরণের অন্তর্গত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মদনের 

১ ঞ্াদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য £ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৯) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৮, 
চর্থ সংখ্যা। 



হাওড়া-গড় ভবানীপুর ৫৭৯ 

বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজ কৃষ্ণ রায় হলেন মহাকবি কৃত্বিবাদের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। 
কৃতিবাসের জন্ম যদি ১৩৫২ খুষ্টাবে হয় এবং মোটামুটি তিনপুরুষে এক 
শতাবী ধরা যায়, তাহলে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয় যোড়শ শতাবীর প্রথম বা 

ঘ্িতীয় পাদে। এই সময় কৃষ্ণ রায়ের মাতামহ চতুরানন নিউগী তুরশুট 
রাজ্য দখল করে আধিপত্য বিস্তার করেন। মনে হয় শের শাহের রাজত্ব- 
কালে চতুরাননের অভ্যুদয় হয়। 

স্বরশ্ুট রাজবংশের সবচেয়ে কীতিমান পুরুষ ছিলেন রাজা! প্রতাপনারায়ণ। 
অধুন৷ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে ষে, প্রতাপনারায়ণ “রাজ! কৃষ্ণ রায়ের 

প্রপৌত্র ছিলেন । তিনি বহু ভূমি দান করেছিলেন এবং সেই:সব দ্ানপত্র থেকে 
১০৫৯ সন (১৬৫২ খুঃ), ১০৭৫ সন, ১০৭৭ সন, ১০৯১ সন ইত্যাদি তারিখ 

পাঁওয়৷ যায়। তাতে মনে হয়, প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকাল কমপক্ষে ১৬৫২ 

থৃস্টাব থেকে ১৬৮৪ থুস্টাব পর্যস্ত। অর্থাৎ সম্রাট সাজাহান ও গুরঙ্গজীবের 

অধীন রাজা” উপাধিধারী ভুরগুটের জমিদার ছিলেন প্রতাপনারাণ। 

বিদ্যোৎ্সাহী রাজ! বলে তার যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। তার অন্যতম সভাসদ্ 

স্থবিখ্যাত বৈগ্ঠগ্রস্থকার ভরত মল্লিক তাকে চিরম্মরণীয় করে রেখে গেছেন। 
চন্ত্রপ্রভা” ( ১৫৯৭ শক ) ও ত্বপ্রভা' (আঃ ১৬৮০ থুঃ) গ্রন্থে ভরত মল্লিক 

আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন__ 

ভূরিশেষ্ট-মহীপাল-সভাপগ্ডিত-বিশ্রতঃ। 

অন্যত্র তিনি প্রতাপনারায়ণের কথাও লিখেছেন-- 

ইতি প্রজাধীশ্বর-ধীরবীর-প্রতাপনারায়ণ-সৎসদস্তঃ | 
প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম শিবনারায়ণ। শিবনারায়ণের 

একমাত্র পুত্র নরনারায়ণ। নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১০৯২-১১১৮ সনের মধ্যে 

পড়ে। হয় তার জীবদ্দশায়, না হয় তার মৃত্যুর ঠিক পরেই, ১১১৯ সনে 

বরধমানরাজ কীতিচন্দ্র বলপূর্বক ভুরশুট পরগণ! দখল করেন। তারিখটি গড় 
ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণের মধ্যে পাওয়া গেছে। ৪৮০৭৫নং 

তায়দাদে উল্লেখ আছে £ 

"বর্ধমানের জমিদারের মহিত সাবেক ব্রাহ্মণ জমিদারের সহিত লড়াই হয় 

ইহাতে গড়বাটি লুট হয় সনন্গপত্র খোঁয়৷ গেছে সন ১১১৯ লাল।” 
আরও একস্থানে লেখা আছে £ 
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“লড়াই হইয়া সাবেক জমিদারের জমিদারি বধধমান চাকল! সামীল 

হয় তাহাতে শ্রীপ্রীঠদেগে বধমান লইয়া! জাইয়া কথক দীন সেইখানে সেব! 

করিয়৷ পুনরায় সন (১১২৫) পচিষ শালে এ জমি এবং গড়বাড়ি 
শ্ীশ্রীজিউদীগে দীয়। স্থাপিত করিলেন ।” 

রাজ্যচযুত রাজবংশের পরবরতা বিবরণ শোচনীয় হওয়াই স্বাভাবিক । 
নরনারায়ণের ছুই পুত্র রাজ! লক্ষ্মীনাঁরায়ণ ও হীরারাম রায়। কীতিচন্ত্রের 
পুত্র চিত্রসেন (গড় ভবানীপুরের পাঁশে চিত্রসেনপুর এই নামে হয়েছে) বহু 

দেবোত্তর ও ব্রহ্ষোত্ত্র সম্পত্তি লক্ষমীনারায়ণকে দান করেন এবং বীশবেড়িয়ার 
রাজারা হীরারামকে বোরো! পরগণায় ব্রদ্ষোত্তর দেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্ররা। 

গড় ভবানীপুর ছেড়ে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন। তাদের 

প্রদত্ত সম্পত্তির বিবরণে (৩৬৬১৩নং তায়দাদ ) ভুরশুট রাজবংশের প্রতিপত্তির 

আভাস পাওয়া যায়। তায়দাদে দেখা যায়, দেবোত্তর ও ব্রঙ্গোত্তর মোট 
ভূমির পরিমাণ ১১৪৬৪ কাঠা-_তার মধ্যে 

“ভবানীপুর ভদ্রাসন গড়বাটি আন্দাজী ২৫ তোষাখানার বাটি ৫ 
হাঁওনাপুর আন্দাজী ৫১ রাজিবাঁজার ভদ্রাসন বাটি আন্দাজী ১২...রাঁজবল- 
হাট গড়বাটি ৭ নাঁনাস্থানে দীর্ঘ পুক্ষরিণীর সংখ্যা ২৬। দেবোত্তর 

্রীশ্রী“সিদেশ্বরী ঠাকুরাণী, মৌজে রাজিবাজার আন্দাজী জমি ২০* ৬রাজবনবী 
ঠাকুরাণী মৌজাহায়ে রাজবলহাঁট ৫০০ ৬গোপীনাথ জীউ ভবানীপুর দীগর 
আন্দাজী ১০০-*৮০০।” 

ভুরশুটে তিনটি প্রধান গড় ছিল, তার মধ্যে গড় ভবানীপুর সবচেয়ে প্রাচীন 
এবং রাজবংশের প্রধান শাখাঁর অধিকারে ছিল। ভদ্রাসন বাড়ি বা তোষাখাঁনী। 

ইত্যাদির কোন চিহ্ন নেই। এমন কি, পিংহগড়ের "সিংহ" গিয়েছে, পড়ে 

আছে শুধু গড় যে, সেই গড় পর্যস্ত নেই, বুজে গেছে। প্রাচীন রাঁজৈবর্ষের 
একমাত্র সাক্ষীরূপে গড় ভবানীপুরে বিশাল দোতাল! ইটের মন্দিরটি 
আছে। তাঁও একেবারে জীর্ণ ইটের স্তুপে পরিণত হয়েছে এবং আগাছায় 
ঢেকে গেছে মব। এত বড় ইটের মন্দির এবং এরকম দোঁতালা! 

গড়ন, বিরল । 

গড় ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির পূর্বোক্ত বিবরণের মধ্যে (৪৮০৭৫নং 

তায়দাদ ) এই দেবালয়ের একটি কৌতুকজনক নকশা! আছে। তার মধ্যে 
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কোন্ দেবতা কোন্ কোঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাও এ'কে দেখানো আছে। 
দেবতাদের তালিকা এই : 

একতলায় চতুতূ্জ গণেশ, দ্বিভূক্গ। ইন্দ্রাণী, দ্িভূজা অভয়া, চতুভূজ। 

সিংহবাহিনী, দশতুজা, ঘবিভূজা ভৈরবী, চতুভূ্জা ভুবনেশ্বরী, চতুতূ্জা 
গজলম্্ী। দোতলায় গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদর (চক্র ), 

রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। সবই “মহারাজ! প্রতাপনারায়ণ ও মহারাজ। 
নরনারায়ণ রায় প্রকাশ করিয়! দেন 1” 

এই বিগ্রহগুলি কোথায় গেল এবং কিভাবে গেল, এখন তার কোন খোজ 

পাঁওয়৷ যায় না। মনে হয়, বর্ধমানরাঁজ কীতিচন্দ্র যখন তুরগুট দখল করে- 

ছিলেন, গড়বাড়ি যখন লুট হয়েছিল, সনদ তায়দাদ যখন খোয়া গিয়েছিল, 

তখন বিগ্রহগুলিও স্থানাস্তরিত হয়েছিল। এখন গড় ভবানীপুরের এই জীর্ণ 

মন্দিরটির দিকে চেয়ে শুধু তার পরিকল্পনার মহত্বের কথা মনে হয়। দেবতাদের 
তালিক! ও বিভিন্ন কোঠায় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থেকে মনে হয়, শৈব শান্ত 

গাণপত্য বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্বধর্মের সমন্বয়ের প্রতীকরূপে তৃরশুটের ব্রাক্ষণরাঁজা 
এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরকম অভিনব ও উদার আদর্শের এত 

স্থন্দর স্থাপত্য-রূপায়ণ আর কোথাও চোখে পড়েনি । 
ভূরশুট রাঁজ্যের দ্বিতীয় গড় পাুয়া বা পেড়ো গ্রামে । গেড়ো-বসস্তপুর 

বলে পরিচিত। রাজা কৃষ্ণ রাঁয়ের জযষ্ঠ পুত্র বসন্ত রায়ের নামেই বসস্তপুর । 
রাজবংশের একটি কনিষ্ঠ শাখা এইখানে বাস স্থাপন করেন এবং সেই শাখাতেই 
কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্ম । তূরশুটের তৃতীয় গড় “দোগাছিয়া” অন্য 

এক কনিষ্ঠ শাখার অধিকারে ছিল। কৃষ্ণ রাঁয়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায় এই 

বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
তারকেশ্বরের ইতিহাস-প্রসঙ্গে গড় ভবানীপুরের শৈব মঠ প্রতিষ্ঠার কথা 

বলেছি। গড় ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দির ও মঠ তারকেশ্বর মঠের সম- 

সাঁময়িককালে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে যে ১৩০৬ শকাব্দ ( ১৩৮৪ থুষ্টাব্দ ) 
খোঁদিত আছে, তা নিঃসন্দেহে ভুল। মন্দির সংস্কারের সময় মিন্ত্রীদের ভূলও 

হতে পারে। পাঁচ-ছশ বছরের পুরাতন ইটের মন্দিরের এরকম অস্তিত্ব 
বাংলাদেশে নেই। তা ছাড়া তারকেশ্বর মঠের সঙ্গে যখন গড় ভবানীপুরের 
১শব মঠের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং তারকেশখবর মঠের প্রতিষ্ঠ। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
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আগে হয়নি, তখন মপিনাথ শিবমন্দির বা মঠও তার আগে প্রতিষ্টিত হতে 
পারে না। এই মণিনাথজী-ই হলেন এখন গড় ভবানীপুরের প্রধান দেবতা । 

শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে মণিনাথের বিশেষ উৎসব হয়। 

গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে মনস। শীতল! ইত্যাদি ছাড়া ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ গড় ভবানীপুরে ধর্মঠীকুরের উৎসবে পাশাপাশি একাধিক 

গ্রামের লোক যোগদান করেন। সেবায়েত মাহিষ্য এবং পুজারীও মাহিঙ্ 

ব্রাহ্মণ। গড় ভবানীপুর মাহিস্কপ্রধান গ্রাম । দামোদরের তীরে পাশের 
সোনাতলা গ্রামে ছুটি ধর্মঠাকুর আছেন। একটির পুজারী ডোম পণ্ডিত, 
অন্যটির পুজারী “ভাগ্ারী” উপাধিধারী মাহিস্ত। ধর্মঠাকুরের এই প্রাধান্য 
হাওড় জেলার এই অঞ্চলে, বিশেষ করে আমতা থানায় ঘথেষ্ট আছে দেখ! 

যায়। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে হাওড়া-হুগলী জেলার এই অঞ্চলে চণ্ডীদেবীর বিশেষ 
প্রাধান্যও লক্ষণীয় । 

প্রসঙ্গত আর-একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। রায়বংশের 

বীরাঙ্গনা তার বীরত্বের জন্য লোঁকপ্রবাদে “রাঁয়বাঘিনী” বলে ষথার্থই পরিচিত 

হয়েছেন। বাধিনীর মতন বীরত্ব ধার এবং রায়কুলোভ্তব যিনি, তিনি 
রায়বাঘিনী। কিন্তু একটি তায়দাদে দেখা! যায় (৬১৪০৯নং তায়দাদ ) বরদা 
পর্গণ। শ্যামস্থন্দরপুর গ্রামে ক্রিত্রীরায়-বাগিনী” নামে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 

ছিল। ভূরশুট রাজবংশে “দক্ষিণ রায়”, নামেও একজন রাজা ছিলেন। 

জয়স্তীপুরের পু'থিমতে রাজা কৃষ্ণ বায়ের পুত্র রাজা দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ- 

চব্বিশপরগণার বিখ্যাত ব্যাপ্রদেবতার নাম “দক্ষিণ রায়। এই দক্ষিণ রায়ের 
সঙ্গে গাজীর যুদ্ধের কাহিনীটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভুরশুট রায়বংশে “বসম্ত 

বায় নামেও রাজা ছিলেন এবং বলস্ত রায় নামে দেবতা আছেন । রাজার 

গ্রতিপত্তির সঙ্গে দেবতার প্রতিপত্তি কি ভাবে লোককল্পনায় মিলিত হয়ে 
দেবতার! প্রতাঁপশালী রাজাদের নামে পরিচিত হয়েছেন, রায়বা ঘিনী, দক্ষিণ 
বায়, বসস্ত রায় ইত্যাদি নাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত বলে মনে হয়। 



রাজবলহাট 
ভূ্রশুট রাজ্যের প্রধান গড় গড় ভবানীপুর+ প্রসঙ্গে রাজবলহাটের উল্লেখ 
করেছি। রাজবলহাট বর্তমানে হুগলী জেলার অস্তর্গত। হাওড়া ও হুগলী 

জেলার অনেকটা অঞ্চল জুড়ে প্রাচীন তুরশুট রাজ্য ও পরগণা বিস্তৃত ছিল। 
'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায়, সরকার সোলেমানাবাদের অন্তর্গত ৩১টি 
মহালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব ছিল 'বসন্ধরী” পরগণার। তারপরেই 

ছিল ভূরশুটের, প্রায় বিশ লক্ষ “দাম । সরকার সাতর্গাও বা! সরকাঁর মাদারনে 

কোন পরগণার এত বেশি রাজস্ব ছিল না। তূরশুট রাজ্য ও পরগণার 
আয়তন যে কত বড় ছিল তা৷ এই রাজস্বের পরিমাণ থেকে অনুমান করা যায়। 

রাজবলহাট ছিল ভূরশুটের মধ্যে । ভূরশুট রাজবংশের বসস্তপুর শাখার 
সম্পত্তির বিবরণে দেখা যায় ঘে রাঁজবলহাটেও প্রায় সাত বিঘা! ভূমির উপর 
তাঁদের গড়বাটি ছিল এবং রাজবল্লভী ঠাকুরানীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল 

পাঁচশ বিঘা । রাজার গড়বাড়ির এখন কোন চিহ্ন নেই রাঁজবলহাটে । 
রাঁজবল্লভী দেবী সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী যা আছে তার মধ্যে বণিকের 

সঞ্তডিঙার কিংবদস্তীটি উল্লেখষোগ্য । দেবীর বুদ্ধ পুরোহিত অসুস্থ অবস্থায় 

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিংবদস্তীটি আমাদের বলেছিলেন । গরীব ব্রাহ্মণকন্তার 

বেশে রাজবল্লভী দেবী কোন পরিবারের দাসীর কাঁজ করতেন। পাশের 
নদীপথে তখন সদাগরদের বাণিজ্যের ডিউা যাতায়াত করত। ব্ূপবতী 

ব্রাহ্মণকন্যাকে বাটে দেখে বণিক সেই ঘাঁটে ডিঙা বাধেন এবং অর্থের প্রলোভন 
দেখিয়ে সেই ব্রাহ্মণকন্তাকে নিজের বজরায় নিয়ে আসার সঙ্কল্প করেন। 

ব্রাহ্মণকন্তা যখন একটির পর একটি ডিঙায় প৷ দিয়ে বণিকের বজরার দিকে 

যাচ্ছিলেন তখন ডিডাগুলি একে-একে নদীগর্ভে পণ্যের পসরাসহ ডুবে 
যাচ্ছিল। ছয়টি ডিঙা এইভাবে ডুবে যাবার পর সপ্তম ডিঙার ( অর্থাৎ 
বণিকের নিজস্ব ডিও) দিকে যখন ব্রাঙ্মণকন্া পা বাড়িয়ে দেন, তখন 
অন্গতগ্ত বণিক তাঁর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং দেবী বলে 

চিনতে পারেন। তারপর দ্বেবীর প্রতিষ্ঠা ও পৃজার প্রবর্তন করেন তিনি 

রাজবলহাট গ্রামে । 
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কিংবদস্তীর মধ্যে সেকালের সদাগরদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও 

দৌরাজ্সের ইঙ্গিতটি উল্লেখযোগ্য । বাণিজ্যের যাত্রাপথে যেসব ঘাঁটে তার! 

ডিও! বাঁধতেন, সেখানকার গ্রামবাসীদের তার দাপট বেশ খানিকট। সহ 
করতে হত। কিংবাদস্তীর মধ্যে দেবীর স্বীকতিটিও গুরুত্বপূর্ণ। বোঝ! 
যায়, আর্ধসংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট ধনিক সদাগরশ্রেণী গ্রাম্য দেবদেবীকে 

বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। চণ্ীর কাহিনীর মধ্যে তারই সুস্পষ্ট 

ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। এই কাহিনীর মধ্যেও এ একই ইঙ্গিত রয়েছে। 

দেবী রাজবল্লভী চণ্ডীরই রূপান্তর । 'পীঠনির্ণয়" গ্রন্থে রাজবলহাটকে শাক্তপীঠ 
বলে উল্লেখ কর হয়েছে এবং পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বলা হয়েছে 

চণ্ডী” । সদাগর যে দেবীর প্রতিষ্ঠ| ও পূজা মেনে নিয়েছিলেন, তিনি 
বোধ হয় “চণ্ডী” । কিংবদস্তীতে সেই কাহিনীই এই রূপ পেয়েছে । পরে 

দেবী চণ্ডী যখন রাঁজার পৃজ্য ও প্রিয় দেবী হন, অর্থাৎ ভূরশুটের রাঁজবংশের 
পোষকতা! লাভ করেন, তখন “রাজবল্লভী” হয় তার নাঁম। সবচেয়ে উল্লেখ- 

যোগ্য হল, কিংবদস্তীটি আজও দেবীর পুজাহুষ্ঠানের অবিচ্ছে্য অঙ্গ হয়ে 
রয়েছে । আজও অষ্টমী পূজার আগে সাতটি ছোট ছোট ডিডা তৈরি করা 

হয় এবং তার মধ্যে ছম্নটি ডিডা দেবীর মন্দির-সংলগ্ন পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া 
হয়। পুজা আরম্ভ হয় তারপরে । এই অনুষ্ঠানটি দীর্ঘকাল ধরে চলে 
আসছে। প্রসঙ্গত হাওড়া-হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রধানত দামোদর 
ও অন্যান্ত নদীর তীরবর্তী বু সমৃদ্ধ গ্রামে (যেমন মাকড়দ্হ, আমতা, 

জয়পুর-ঝিক্রা, রসপুর ) চণ্ডীর প্রতিপত্তির কথা মনে পড়ে। সেই সঙ্গে 
কিংবদস্তীগুলিও দেখা যায়, সদ্দাগরশ্রেণীর সঙ্গে জড়িত। চণ্ডী হয়ত অনার্য 

দেবী ছিলেন। পরে সাধারণ লোকসমাঁজে তিনি পুজ্য হয়েছেন, স্থদীর্ঘ 
সংস্কৃতিসংঘাঁতের ভিতর দিয়ে। মঙ্গলকাঁব্যের কাহিনীতে তারই আভাস 

আছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে তারই পরিচয় পাওয়া যায় এই জাতীয় 
কিংবদস্তীর মধ্যে । | 

রাজবলহাঁটের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রামের স্তবিস্তস্ত পথঘাট, 

ঘরবাড়ি ও দেবালয়ের মধ্যে। গ্রামের সঙ্গতিপন্ন ধারা, তারা অনেকেই 

স্থন্দর সনার দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার মধ্যে কয়েকটি বেশ প্রাচীন 

দেবালয়ও আছে। রাধাকাস্ত জীউর মন্দির ১৬৬৬ শকাবে তৈরি। স্থদৃশ্ঠ 



রাজবলহাট ৫৮৫ 

বাংল! মন্দিত্স, চমৎকার কারুকর্মযুক্ত। দুঃখের বিষয়, কয়েকটি মন্দির 
সংস্কার করবার সময় প্রাষ্টার করে এমনভাবে চুণকাম করে দেওয়! হয়েছে 
যে, মন্দিরের পোড়ামাটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। এ রকম "ভয়াবহ" 
দৃশ্য ( ভয়াবহই বলা উচিত) আরও অনেক গ্রামে দেখেছি। রাধাকাস্ত 
দেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি চমৎকার দেবালয় ছিল, এখন 

ভগ্নস্তপে পরিণত হয়েছে। সবই প্রায় অষ্টাদশ শতাবীর মাঝামাঝি সময়ে 
তৈরি। গ্রামের মধ্যে শ্রীধর ও দামোদর মন্দিরটিও তাই। একই সময়ে 

দশ পনের বছর আগে ও পরে সব তৈরি। বোঝা যায়, রাজবলহাটের 

বাণিজ্য ও শিল্প-সমৃদ্ধির ইতিহাঁসও' প্রাচীন। অন্তত ছু-শ আড়াই-শ বছর 
আগেও ষে রাজবলহাট শিল্পবাণিজ্যের দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল, 

তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্যই কোম্পানীর আমলে বিদেশী বণিকরা 

রাজবলহাটে একটি বাণিজ্যের কুঠি তৈরি করেছিলেন। পরে হুরিপালে 

কুঠি স্থানাস্তরিত হয়েছিল। 
রাজবলহাঁটের মধ্যে ও তার আশে-পাশে ধর্মঠাকুরের যে রীতিমত 

প্রতিপত্তি ছিল এক সময়, তা আজও বোঝা যায়। স্থানীয় প্রবাদ, এ-অঞ্চলে 

একজন “বাগ দী” রাজা ছিলেন। গড় ভবানীপুর প্রসঙ্গে এই র।জার রাজ্য- 

চ্যুতির কথা বলেছি। সেই 'বাগ্দী” রাজা নাকি বৌদবধর্মাবলম্বী ছিলেন। 

কিন্তু তার প্রমাণ কিছু নেই কোথাও । থাকবেই ব1 কিসে? তবে উল্লেখযোগ্য 

হল, রাজবন্লভী দেবীর সামনে দেবীর নিজের ঘট ছাড়া আরও চারটি ঘট 

আছে। একটি বাহুদেবের, একটি ভগবতীর, একটি লক্ষ্মীর, আর একটি 

নীলসরম্বতীর ( তারা )। নীলসরম্বতীর ঘট কোথা থেকে এল এবং কেন এল? 

বৌদ্ধ দেবী ঘটে পৃঁজিত হচ্ছেন। “বাগ্দী" রাজার রাজ্যে ধ্মঠাকুরের প্রতিপত্তির 
যৌক্তিকতাঁও বোঝা যায়। রাজবলহাট গ্রামের মধ্য ধর্মঠাকুরের যে আস্তান! 

আছে তাতে একাধিক ধর্মরাজ এখন বিরাজ করছেন। নানা স্থানে নিয়মিত 

পৃজা ও পুজারীর অভাবে সকলে একত্রে জড়ো হয়েছেন। চাদ রায়, দলু 

রায়, শ্যাম রায়, কাল রায় ইত্যাদি। নাঁথযোগীরাও এখানে ধর্মঠাকুরের 

পুজা করতেন। প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এককালে 

ধর্মঠীকুরের বেশ প্রাধান্য ছিল মনে হয়। আজও তার প্রচুর নিদর্শন সর্বত্র 

ছড়িয়ে আছে। 



৪৮৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

রাঁঞ্জবলহাটের “অমূল্য প্রত্বশালাটি' একটি ভাল গ্রতিষ্ঠান। সাধারণত 
গ্রামাঞ্চলে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার এরকম উদ্যোগ দেখা যায় না। প্রাচীন 
ইতিহাস-অন্ুরাগী সুপগ্ডিত অমৃল্যচরণ বিছ্যাভূষণের স্থতিরক্ষার্থে এই প্রত্বশাল। 

১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীধীরেন্্রনাথ মজুমদার প্রথম থেকেই 
এর দায়িত্ব নিয়ে আছেন, কিন্তু মিউজিয়ম কখনও একলার চেষ্টায় হয় না। 

চেষ্টা করলে এই প্রত্বশালাটি দক্ষিণরাঢ়ের এতিহাসিক নিদর্শনাদির একটি ভাল 
সংগ্রহশালা হতে পারে। 

রাঁজবলহাটের সংলগ্ন ছোট গ্রাম গুলিটা। গুলিটা-রাজবলহাট কথায় 

বলে। এই গুলিটা গ্রামই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান । ১৮৩৮ 
সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে গুলিটা গ্রামে মাতামহের গৃহে হেমচন্দ্রের জন্ম 
হয়। হেমচন্জরের শৈশব রাঁজবলহাটেই কাটে । রাঁজবলহাটেরই গ্রাম্য পাঠশালায় 

তাঁর বিছ্যারস্ত হয় এবং নবছর বয়সে তিনি কলকাতার থিদ্িরপুর অঞ্চলে 

চলে আসেন। খিদ্িরপুর থেকে তিনি ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করে, পরে 

হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুল বিভাগে ভ্তি হন। কর্মজীবনে হেমচন্দ্র মুন্সেফী 

ও হাইকোর্টে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৯* সালে 

হেমচন্দ্র হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবন থেকেই 
হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রীতি ছিল এবং ১৮৬১ সালে তার প্রথম গ্রন্থ “চিস্তাতরঙ্গিনী* 

প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সবে হাইকোর্টে ওকাঁলতি আরম্ভ করেছেন । 

এই সময় মাইকেল মধুন্দনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রাজনারায়ণ বন্থকে 
একটি পত্রে মধুস্দ্ন লিখেছিলেন £ 
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এই রিয়েল বি-এ” “ক্রিটিক' হলেন হেমচন্দ্র। তিনি “মেঘনাদবধ কাব্যের? 

খিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন । পরে হেমচন্ত্র বহু কবিতা, 

নাটক, নিবন্ধ ও হাস্ব্যঙ্গরসাত্মক কাব্যাদি রচনা করে যশন্বী হন। হাস্যরসের 

কবিতা লিখতেও হেমচন্ত্র সিদ্ধহত্ত ছিলেন। "অমৃতবাজার পত্রিকার” 

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক শিশিরকুমারের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং 
মনে হয় শিশিরকুমারের অনুরোধেই তিনি উক্ত পত্রিকায় “খিদিরপুর দাতভাঙা 
কাব্য নামে একটি কবিতা লেখেন। 



ভোটবাগান 
তিব্বতী ভুটিয়া গ্রভৃতিদের কথ্যতাষায় বলা হয় “ভোট” । কলকাতা শহরের 
অপর তীরে হাঁওড়ায় ভোটদের বাগান হল কেমন করে? হিমালয়ের দেশ 
থেকে ঘুন্থড়ীর গঙ্গার তীরে ভোটদের এই মঠ-মন্দির স্থাপন করার কারণ কি? 
ভোটবাগান একটি মঠ এবং দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মঠ। তারকেশ্বরমগ্ডলীর 
অন্ততূক্ত যে ভোটবাগান, একথ! তারকেশ্বর প্রসঙ্গে লেছি। দশনামী শৈব 

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভোটদের যৌগাঁধোগ হুল কেমন করে এবং কোন্ সময়? 

ভোটবাগান মঠে একজন দশনামী মোহাস্ত কর্তৃত্ব পেলেন কেন? ভোটবাগাঁন. 
প্রসঙ্গে ষেকোন কৌতুহলী পাঠকের মনে এই সব প্রশ্ন জাগবে। বাংলার 
রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সঙ্গে এই সব প্রশ্নের উত্তর 

জড়িত। এই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের প্রধান ছু'জন নায়কের একজন ওয়ারেন 
হেস্টিংস” আর-একজন পুরাণ গিরি । 

কলকাতা থেকে গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে নৌকা! বা গ্টীমারে করে যেতে 
যেতে পশ্চিম তীরে ঘুহুড়ীর ঘাটে দূর থেকে অনেক মন্দির ও একটি অট্টালিক। 
দেখা যায় । এই বাড়ি ও মন্দিরগুলি নিয়েই ভোটবাগান মঠ। ঘুন্থড়ীর ঘাটে 
নেমে ভোটবাগন যাওয়ার সুবিধা, তা না হলে হাওড় থেকে বাসে'৪ যাওয়া 

যায়। মঠের আসল বাড়িটি একটি উদ্যানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল, এখনও বোবা 

যায়। ভোটবাগাঁন মঠ যখন স্থাপিত হয়েছিল, প্রায় পৌণে ছু-শ বছর আগে, 
তখন স্থাপয়িতার! হাওড়ার এই কুৎসিত শিল্পনাগরিক রূপের কথা কল্পনা 

করেননি । নির্জন স্থানে গঙ্গার তীরে তার! মঠ স্থাপন করেছিলেন ধর্মসাধনার 

জন্য এবং কলকাতা শহরের কাঁছে করেছিলেন, যাতে ধর্মের সঙ্গে অর্থকরী 

বাণিজ্যের যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। বুটিশ শাসক ও বণিক প্রতিনিধি 

ওয়ারেন হেস্তিংদ ও উত্তরভারতীয় দূরদর্শী দশনামী সন্ন্যাসী পুরাণ গিরির 
সম্মিলিত দৃষ্টি এই স্থানাটর উপর একসময় পড়েছিল বলে, এর এঁতিহাসিক 

মাহাত্য আজও উল্লেখযোগ্য । কেন পড়েছিল, সেই কাহিনীই বলছি। 
মঠের বাড়িটি চতুফোণাকার, মধ্যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফুলবাগান। সিংদরজা 

দিয়ে ঢুকতেই সামনে মন্দির বা দেবগৃহ দেখা ষায়। বামদিকের দ্বিতল গৃহে 
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মোহাস্ত মহারাজ অবস্থান করেন। স্থপতিবিদ্রা বলেন, গৃহনির্মাণের রীতির 

মধ্যে ভোট বা তিব্বতী প্রভাবের চিহ্ন একসময় স্পষ্ট ছিল, ক্রমে সংস্কারের জন্ত 

আজ তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা তা দেখতে পাইনি । মঠে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্টিত মন্দিরারৃতি একাধিক সমাধি আছে, মৃত মোহাম্তদের সমাধি। তার 

মধ্যে একটি সমাধিস্তস্তের গায়ে অশ্তদ্ধ বাংলায় একটি লিপি খোদাই করা আছে। 

লিপির মর্ম এই £ প্রধান মুক্তিয়ারকার ও চেল! দলজিৎ গিরি মোহাত্ত মহাদেব 

প্রতিষ্ঠা করেছেন পুরাণ গিরি মোহান্তের সমাধির উপর। হিন্দু মুসলমান ও 

অন্ঠান্ত ধর্মীবলম্বীদের' এই বলে অশ্শাঁসন জারী কর! হয়েছে ধে, তারা যদি এই 

সমাঁধি-মন্দির ও শিবলিঙ্গের উপাসনা না করেন, তাহলে নরকে যাবেন। লিপির 

তারিখ হল সন্বৎ ১৮৫২, শকাব ১৭১৭, বঙ্গাব্ব ১২০২, ২৩শে বৈশাখ । গবনায় 

ইংরেজী ১৭৯৫ সালের মে মাস হয়। 

কে এই পুরাণ গিরি গৌঁলাই বা মোহাস্ত, ধার চেল! তাঁকে সর্বধর্মসম্প্রদায়ের 

উপাস্ত বলে অনুশাসন জারী করেছেন? ৬অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর “ভারতবর্ীয় 

উপাঁসক সম্প্রদায় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, দশনামীদের প্রসঙ্গে যে 'পুরাণপুরির” 

কথা বলেছেন (বইয়ের মধ্যে পুরাণপুরির একটি ছবিও আছে), তিনিই এই 

পুরাঁণগিরি। কিন্তু 'পুরি* শুঙ্গগিরি মঠতৃক্ত এবং 'গিরি' জ্যোসী মঠভূক্ত 

দশনামী। ভোটবাগানের দলিলপত্রে পুরাণ গির বা গিরি বলেই উল্লেখ আছে, 

'পুরী” নয়। দত্ত মহাশয়, মনে হয়, গিরি ও পুরীর মধ্যে গণ্গোল করেছেন। 

পুরাথপুরির” যে জীবনবৃত্তান্ত তিনি দিয়েছেন তা “এশিয়াটিক রিসার্চেস' 

পঞ্চম খণ্ড থেকে সংগৃহীত। তাতে দেখা যায়, পুরাণ গিরি কান্তকুজনিবাসী। 

১৭৫২-৫৩ খুষ্টাবে, নর বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হয়ে সন্যাসাশ্রম গ্রহণ 

করেন এবং তারপর বহু দেশ পর্যটন করেন । শোনা যায়, ভিনি নাকি রুশিয়ার 

মন্ষৌ নগর পর্বস্ত গিয়েছিলেন । অক্ষয়কুমার লিখেছেন, "আমাদের এই উরধ্ব- 

বাহন ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া! ছুই একবার রাজকার্ধও করিয়া দিয়াছেন। তিনি 

যে সময় ভোট দেশের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, মে সময় তথাকার 

রাঁজপুরুষেরা তাহার ছ্বার৷ গতর্ণর-জেনেরল হেগ্টিংসের সমীপে রাজকার্ধ-সংক্রাস্ত 

কতকগুলি কাগজপত্র প্রেরণ করেন... ( পৃঃ ৩৭)। এই উক্তি থেকেই বোঝ! 

যায়, অক্ষয়কুমারের পপুরাঁণপুরি” হলেন ভোটবাগাঁন মঠের স্থাপয়িত৷ বিশ্রুত 

পুরাণ গিরি । 
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ভোটবলাগান মঠ-স্থাপনের ইতিহাস সম্পকিত সমন্ত তথ্য উদ্ধার করেন 
৬গোরদাল বসাক, প্রায় ৬০1৭* বছর আগে এবং তীর বিবরণ প্রকাশিত হয় 
বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে, ১৮৯০ সালে (প্রথম খণ্ড )। তখন 
ওমরাও গিরি গৌসাই ভোটবাগান মঠের মোহাস্ত ছিলেন। তিনি বসাক 
মহাশয়কে এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষণের জন্য ছুখানি ছুপ্রাপ্য তিব্বতী 
পাওুলিপি উপহার দেন এবং মঠসংক্রান্ত চারখানি ফার্সী সনদ দেখান। পুরাণ 
গিরির নামে একখানি তিব্বতী ছাড়পত্র ছিল, সেটিও বসাক মহাশয় দেখেন। 

চারধানি সনদের মধ্যে একখানি সনদে গঙ্গাতীরে ১** বিঘা ও ৮ কাঠা 

জমি দানের কথা আছে। গ্রহীতা হলেন পুরাঁণ গিরি গোসাই। জমি হল 

মৌজা বারবকপুর পরগণা বোরোতে এবং মৌজা ঘুন্থড়ী, পরগণা৷ পাইকানে. 
মঠ মন্দির ও উদ্যান রচনার জন্য জমি দাঁন করা হয়। আর একটি সনর্দে ৫০ 

বিঘা জমি দানের কথা আছে। এই পঞ্চাশ বিঘা মহারাজা বৃষ, রাজচন্্র 

রায় ও রাজা রামলোচনের জমিদারীর অস্তভূক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

নবরুষ্ণ শৌভাবাজারের রাঁজ! এবং রায়ের আন্দুল রাজবংশের । মৃৎ্সদ্দী, 
চৌধুরী, কাহুনগো, তালুকদার প্রভৃতিদের উদ্দেশে সনদের নির্দেশ জারী করা 
হয়েছে। ১ নং সনদের তারিখ বাংলা ১১৮৫ সন, ১ল1 আষাঢ় ; ইংরেজী ১২ই 
জুন ১৭৭৮ সাল। ২নং সনদের তারিখ বাংল! ১১৮৯ সন, ২র| ফাল্গুন) 

ইংরেজী ১৭৮২ সাল, ১১ই ফেব্রুয়ারী। ৩ নং ও ৪ নং সনদের তারিখ এক 
এবং জমির পরিমাণও এক দেখা যায়, মনে হয় প্রথম ছুটি সনদের নকল। কিন্ত 

উল্লেখযোগ্য হল ৩ ও ৪ নং সনদে গ্রহীতার নাম আছে-_লাম! পাঞ্চন অরদানি 

বাক্দেও পাঁকন। শীলমোহরের ছাপও ভিন্ন। ৩নং ও ৪ নং সনদে ইস্ট | 

ইত্ডিয়া কোম্পানীর শীল আছে, দেওয়ান হিমাবে। ছুটি সনদেই ওয়ারেন 

হেগ্রিংসের স্বাক্ষর আছে। 

সনদগুলি থেকে ভোটবাগান মঠের রহস্তাবৃত ইতিহাস অনেকটা পরিফার 
হঞ্জে যায়। এইটুকু বোবা যায় যে, ১৭৭৮ ও ১৭৮২ সালে, পুরাণ গিরি গৌসাই 

ও পাঞ্চন লামা উভয়েই গঙ্গাতীরে প্রায় ১৫ বিঘা আন্দাজ জমি পান, 
বর্তমান ভোটবাগান অঞ্চলে, মঠ ও মন্দির উদ্যানলহ প্রতিষ্ঠার জন্য। 

ইস্ট ইতডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর আমলে ওয়ারেন হেস্তিংস এই সনদে 

স্বাক্ষর করেন। এখন প্রশ্ন হুল, তিব্বতী লামা, দশনামী পুরাণ গিরি ও 
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গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেহিংস, এই ত্রয়ীর এরকম এঁতিহামিক যোগাযোগ 
হুল কেমন করে? ধর্মের প্রেরণায়, না বাণিজ্য ও রাজনীতির স্বার্থে? 

এককথায় এর উত্তর হল-_-ভোটবাঁগান মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রধানত 
বৃটিশ-তিব্বতী বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্পর্কের স্বার্থে ধর্মের আবরণে । 
তার এঁতিহাসিক কাহিনী এই £ তিব্বত ও ভুটানের উপর হেহিংসের 

লুব্ধ দৃষ্টি সজাগ ছিল। ভুটান ও কোচবিহারের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় 
তখন হেষ্টিংস তাতে হম্তক্ষেপ করেন সৈন্ত পাঠিয়ে। ভোটরাজ পরাজিত 

হয়ে সন্ধি ভিক্ষা ক্রেন তিব্বতী পাঞ্চন লামার মধ্যবত্িতায়। দালাই 
লাম! নাবালক ছিলেন বলে পাঞ্চন লামা তখন রাজকার্ধয পরিচালনা 
করতেন। ১৭৭২-৭৩ সালের ঘটনা । তাশী লাম! সন্ধিপত্রসহ হেগ্টিংসের 

কাছে প্রতিনিধি পাঠান। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন হলেন তিব্বত 
দেশীয়, নাম পাইমা; আর একজন হিন্ুস্থানের সন্নযাী, পুরাণ গিরি 
গৌঁসাই। ১৭৭৪ সালের ২৯শে মার্চ হেষ্টিংস মন্ধিপত্র পান। দূরদর্শী 

হেহ্িংস স্থযোগ বুঝে ভুটানের সঙ্গে সন্ধি করেন, ১৭৭৪ সালের ২৫শে এপ্রিল। 
হেষ্টিংসের মাথায় তখন তিব্বত-ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের মতলব খেলছে। 

তিনিও লামার কাছে এই উদ্দেশ্তে প্রতিনিধিদল পাঠাঁন। এই দলে জর্জ 
বোগ.লে ও ডাঃ হ্যামিষ্টনের সঙ্গে পুরাণ গিরিও ছিলেন। গৌরদাস 
বসাক লিখেছেন £১ 
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হাওড়া-ভোটবাগান ৫৯১ 

পাঠাবেন। . এমনই বিশ্ব্ত বুটিশবন্ধু এই দশনামী শৈব সঙ্গ্যাসীটি। কিন্ত 
১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হেস্তিংদ পদত্যাগ করে বিলাঁত যাত্রা 
করেন। পরবর্তী বড়লাট ম্যাকফাসন পুরাণ গিরিকে তিব্বত পাঠানো 
অনুমোদন করেন এবং তিনি তিব্বতে যান। 

ভোটবাগান প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মিশনের পর। বোগলের কাছে তাশ 
লাম! গঞ্গাতীরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছ। ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, 
তার প্রধান উদ্দেশ্য হল, বাংলা দেশে এমন একটি আস্তানা করা, যেখানে 

তিব্বতী লাম়ারা ভারততীর্থ পটনের জন্য গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে, 
ধর্মপাধন৷ করতে পাঁরে এবং যেখান থেকে বাংলার সঙ্গে তিব্বতের রাজনৈতিক 
ও বাণিজ্যিক সম্বদ্ধ ঘনিষ্ঠতর হতে পারে। স্থানটি বাংলাদেশে তিনি 

চান, কারণ বাংলাদেশেই বৃটিশের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত এবং বাংলার সঙ্গে 

তিব্বতের সাংস্কৃতিক লেনদেনের সম্পর্কও দীর্ঘকালের। বাংলাদেশের 
মধ্যে স্থানটি আবার কলকাতার কাছে হওয়া চাই কারণ বুটিশের শাসনকেন্দর 

থেকে বেশি দুরে তাঁরা কিছু করতে চান না। বোগলের মারফত এই 
অন্থরোধ তিনি হেষ্টিংসকে জানান এবং এও বলেন যে, তিনি যে মঠ 

প্রতিষ্ঠা করবেন, সেখানকার সর্বময় কর্তা হবেন তাদের উভয় পক্ষেরই 

বিশ্বব্ত দূত পুরাণ গিরি। হেঠিংস আবেদন মঞ্জুর করেন নিজেদের স্বার্থে 
এবং ভোটবাগানের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠের মধ্যে আর্ধ তারা, মহাকাল 
ভৈরব, বস্ত ভ্রকুটি, পন্মপাণি প্রভৃতি যে-সব বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর মৃততি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা৷ পুরাণ গিরিই চীন ও তিব্বত থেকে এনেছিলেন। 
এই হল ভোটবাগান মঠের ইতিহাস। অষ্টাদশ শতাবীতে বাংলাদেশের 
আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার সময় উত্তরভারতের দশনামী শৈব সন্ন্যাসীরা হাওড়া- 
হুগলী জেলার নানাস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে তারকেশ্বরের 

মঠ প্রধ্বন। একথ! পূর্বে তারকেশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। তীরা 
প্রধাদত কিনের প্রেরণায় এসেছিলেন, তা! নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। 
এতিহাপিক ঘটনার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। তবে দক্ন্যাসী বিদ্রোহ, 
প্রসঙ্গে তাদের বৃটিশ রাঁজক্রোহিতার যে কাহিনী অনেকে প্রচার করেছেন, 
তা! অনেকটাই ভিত্তিহীন। 



রসপুর ও জয়পুর 
পশ্চিমবাংলার প্রচুর চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক উপকরণ হাওড়] জেলার আমতা থানার 

মধ্যে আজও চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ' অন্ছসন্ধানীরা! তার মধ্যে চিস্তার 

খোরাক পেতে পারেন যথেষ্ট । বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা । 
এই উপকরণের বৈচিত্র্য যেমন, বাহুল্যও তেমনি । তার পরিচয় দেধার জন্য 

প্রতিটি গ্রামের স্বতন্ত্র বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। সেই ধরনের বিবরণ 
পুনরাবৃত্তি-দৌষে দুষ্ট হতে বাধ্য । রসপুর থেকে জয়পুরের বিবরণের মধ্যে তার 

সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করব। প্রকাশের সহযোগও আছে । 

আমতা থানায় একসময় ধীবরশ্রেণীর প্রাধান্য ছিল, আজও তার পরিচয় 

আছে। দ্রামোদরতীরে এই অঞ্চলে বধিষণ গঞ্জের বিকাশ হয়েছিল, যেমন 
আমতায়। জাতি হিসাবে মাহিয্তরাই আজ আমতায় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী 
এবং এ-অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতির যা কিছু উল্লেখযোগ্য এতিহা, তার প্রধান 

ধারক ও বাহক তারাই। 

আমতা। থেকে দামোদরের তীর ধরে বীধের উপর দিয়ে রসপুর গ্রামে 

যেতে হয়। প্রায় চার মাইল পথ। গ্রামটির প্রাচীন ও প্রধান বাসিন্দাদের 

মধ্যে অন্ততম হলেন মাহিস্তয ও কায়স্থরা। কায়স্থরা প্রধানত 'রায়পাড়াতে, 

থাকেন। রায়পাড়ার বায়দের ইতিহাস প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন। 
রসপুরের এই রায়বংশে বাংলার “শিবায়ন” কাব্যের একজন অন্যতম প্রাচীন 
কবি (কবি রামেশ্বরের পূর্বে ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নাম রামরুষ্ণ রায়। 
রামকৃষের শিবায়ন কাব্যের খণ্ডিত পুথি আগে পাওয়া গিয়েছিল এবং তাই 

অবলম্বন করে দীনেশচন্দ্র সেন তার “বঙ্সাহিত্য পরিচয়” (১ম খণ্ড) গ্রন্থে 

এ-সম্বদ্ধে কিঞিৎ আলোচনা করেছিলেন। কিছুদিন আগে এই বংশের 

শ্রীপাচুগোপাল রায় রামকৃষ্চের “শিবায়ন' কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি উদ্ধার করে 
বঙীয় সাহিত্য পরিষদে" প্রকাশের জন্য উপহার দিয়েছেন। সাহিত্য 
পরিষৎ থেকে এই শিবায়ন কাব্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের মধ্যে 
কবি রামরুষ্চ রচনাকাঁলের কোন নির্দেশ দেননি । কিংবদন্তী এই যে, তিনি 

বর্ধমানরাজের অধীনে কোন উচ্চপদ্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামরুষ্ের জন্মের 
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রসপুর ও জয়পুর ৫৪৩ 

ও কাব্য রচনাকালের ষে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়! যায়, তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগা। 
রামরুষ্ণের মৃত্যুর পর দেখা যায় তার জোত্টপুত্র জগন্নাথ রায় বর্ধমানরাজের 
কাছ থেকে, কিছু ভূসম্পত্বি পাঁন। ভূমিদানের তারিখ ১,৯১ বঙ্গাব বা 

ইং ১৬৪৮ সাল। জগন্নাথের মৃত্যুর পর তার জোটপুত্র মুকুন্দপ্রসাদও ভৃসম্পত্তি 
পান ১১০৭ বঙ্গাঝে, ইং ১৬৯৩ সালে। আনুমানিক পঞ্চাশ বছর জগন্নাথের 
পরমাযু ধরলে, তাঁর জন্মকাল হয় ১৬৪৩ সাল। গড়ে তিনপুরুষে একশ বছর 
ধরলে রামকৃষেের জন্নকাল ১৬১০ সালের পরে হয় না। স্থৃতরাং কবি রামরুষ্ণ 

রায়, মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বা ঘিতীয় দশকে জন্মেছিলেন, কাব্যের 
শেষে তিনি প্রথম দুই পুত্রের কল্যাণ কামনা করেছেন। তাই মনে হয় 
পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে, অর্থাৎ ১৬৩৫-৪* সালের মধ্যে, তিনি শিবায়ন* 

কাব্য রচনা করেন রসপুর গ্রামে । আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন £ 

কায়স্থ দক্ষিণরাঁটি বংশেতে উৎপত্তি। 

গোত্র কাশ্তুপ আমার দেবত৷ প্রকৃতি ॥ 

নিবাস বন্দিম্থ আমি রসপুর দেশ। 

এতদূরে ভাইরে বন্দনা! হইল শেষ ॥ 
কবি নিজেকে প্রায়ই “কবিচন্ত্রঁ বা “কবিচন্ত্র দাস” বলে উল্লেখ করেছেন 
ভণিতায়। যেমন-_ 

কবিচন্ত্র রচিল! সঙ্গীত শিবায়ন। 

ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন ॥ 

অথবা 

কল্পমুখে কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি। 

শিবায়ন গীত কবিচন্দ্রের ভারতী ॥ 

আর একজন রাঢ়ের কবি বিষুপুরের মল্লরাজ! বীরদিংহের রাজ্যকালে 
( ১৬৫৬-৮২ ) শিবায়ন' কাব্য রচনা করেছিলেন । তারও উপাধি বা নাম 

কবিচন্ত্র। তিনিও রামেশ্বরের পূর্বের সপ্তদশ শতাববীর কবি। কিন্ত তিনি 
রসপুরের কবিচন্দ্র রামকষ রায় নন। সপ্তদশ শতাবীতে যখন শিবচরিত্র- 
চণ্তীমঙ্গল-ধর্মপুরাঁণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র শিবমঙ্গল কাব্যরূপে 'শিবায়ন, 
'রচিত হতে থাকে, তখন রসপুরের কবি রামু রায় সেই কাব্যরচনায় 
অগ্রণী হয়েছিলেন। রসপুর গ্রামে রায়পাড়ার 'রাঁধাকাস্তজী'র ষে বিগ্রহ ও 

৩৮ 
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মন্দির আছে তা! কবিচন্ত্র রামকৃষের প্রতিষ্িত ( বিগ্রহ ) বলে রায়বংশীয়রা 

দাবী করেন। 
গড়চণ্ী দেবীই হলেন রসপুরের প্রধান গ্রামদেবতা। হাওড়া জেলার 

নানাস্থানে চণ্তীই বিভিন্ন নামে গ্রামদেবতারূপে বিরাঁজ করেন দেখা যায়। এ- 

অঞ্চলে চণ্ডীর প্রীধান্ত খুব বেশি। গড়চণ্তীর মৃতি দ্বিভূজ! দুর্গামৃতি | চণ্ডীর 
সামনে যী, দক্ষিণ রায়, কালী, পধশনন, মনসা, শীতলা, ও জয়চণ্ডী আছেন। 
উপযুক্ত “দক্ষিণ রায়” স্থন্দরবন বা দক্ষিণ-পব্বিশ পরগণা অঞ্চলের “বাঘের 

দেবতা নন। দক্ষিণরাট়ের “দক্ষিণ রায়' কি সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে বাঘের 

দেবতা হয়েছেন? পঞ্চাননও হাঁওড়। জেলার অন্যতম গ্রামদেবতা। গঙ্গার 

পশ্চিমতীরের দক্ষিণরাঁঢ় থেকে পূর্বতীরে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণ! পর্যস্ত পঞ্চাননের 
বিস্তার ও প্রতিপত্তিও উল্লেখযোগ্য । গড়চণ্ডীর মন্দিরের মধ্যে দেয়ালের 
একটি নির্জন কুলুঙ্গিতে ধর্মঠাকুর কতকট৷ বিচ্ছিন্রভাবে অবস্থান করছেন 
দেখ! যায়। কুলুঙ্গিতে স্থানান্তরিত হুবার কারণ, মনে হয়, অবস্থার আংশিক 

পরিবর্তন। এছাড়া মনমার একটি ছোট পাথরের মৃতি আছে, প্রাচান মৃতি 
মনে হয়, বাইরে থেকে নিয়ে আসা। গড়চণ্ডী ছাড়া রসপুরের বারোয়ারীতলায় 
যে বিদ্ধ্যবাসিনীর স্থান আছে, সেখানে পৃজার সময় মহিষবলি ও মৃণ্ডনৃত্য হয়। 
রসপুর অঞ্চলে যে শৈব ও শাক্তধর্মের প্রাবল্য ছিল, এইসব নিদর্শন থেকে 
তা বোঝ। যায়। 

রসপুর থেকে প্রায় পাচ-ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জয়পুর গ্রাম। হাওড়া 
জেলার পশ্চিম সীমাস্ত বল! চলে, হুগলী জেলার দক্ষিণ আরামবাগের (মহকুমার) 
সংলগ্ন। সংলগ্রতার তাৎপর্য আছে। পরে “দক্ষিণরাঢ়ের গ্রামীণ সংস্কৃতি 
প্রসঙ্গে এই তাঁৎপর্ধের বিষয় আলোচনা কর! হয়েছে । রসপুর থেকে জয়পুর 

যেতে এবং আমতা থানার অন্তর্গত আরে! অনেক গ্রামের ভিতর দিয়ে ষেতে 

যেতে একটি বিচিত্র দৃশ্তট নজরে পড়ে। দৃশ্যটি সমাধিত্তস্তের দৃশ্ত । গ্রামের 
পর গ্রাম, গ্রাম্যপথের ধারে ধারে প্রচুর সমাধিস্তত্তের এই বিচিত্র সমাবেশ হুঠাৎ 
অনত্যত্ত দৃষ্টিপথে বিশ্ময়ের উদ্রেক করে। খৃস্টান ও মুনলমানদের গোরস্থানে" 
সমাধিত্তস্ত আছে। হিন্দুদের শ্বশানেও যে সমাধিমন্দির নেই তা নয়, যথেষ্ট 



রসপুর ও জয়পুর ৫৯৪ 

আছে। কিন্তু আমতা! থানার এই সব গ্রাম গোরস্থান বা শ্মশান নয় । বরধিু 
বসতিবহুল গ্রাম়। অধিকাংশই মাহিস্বগ্রধান গ্রাম এবং স্তভগুলি মাহিয্যদেরই 
বেশি। তবে অন্ান্ত জাতিও এই আচারটি ষে গ্রহণ করেছে, তারও নিদর্শন 
আছে। মুতের আত্মীয়স্বজন গৃহ বা গ্রামসংলগ্ন নিজভূমিতে শব সৎকার 

করেন এবং সমাধিমন্দির গঠন করে দেন। হঠাৎ দুরহথেকে |এই দৃশ্য দেখে 
নৃবিজ্ঞানীদের মনে হবে ষেন কোন মেগালিখিক আদিম জাতির সমাধিক্ষেত্রে 

এসে পড়েছি । অল্লবিস্তর আমরা সকলেই যে সেই মেগালিথিক সংস্কারের 

স্তর উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি, অথবা তার সংস্পর্শে এসে সংক্রামিত হয়েছি, তাঁর 

প্রমাণ পাওয়। যায় আজও আমাদের স্থতি-মন্দির নির্মাণের আগ্রহ দেখে । কিন্তু 

হাওড়া জেলার আমতা থানার গ্রামগুলিতে প্রধানত এই বৈশিষ্ট্য এমন প্রকট. 
হয়ে উঠল কেন, সে-প্রশ্নের জবাব প্রত্যেক অন্ুসন্ধানীর দেওয়! কর্তব্য । 

মাহিষ্তপ্রধান মেদিনীপুর জেলার কোথাও এই আচারের এমন প্রবল প্রকাশ 
দেখিনি। অথচ এই অঞ্চলের মাহিস্যদের মধ্যে প্রধানত এই সংস্কার এমন 

প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠল কেন, সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের তার কারণ অন্থসন্ধান 

করা উচিত। ম্রেগাঁলিথিক সংস্কারের এমন বিচিত্র আধুনিক প্রকাশ ও বিস্তার, 
পশ্চিমবঙ্গের আর কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। শ্মশান বা গোরস্থানে দেখা 

গেলেও, গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম্যপথের ধারে ধারে দেখা যায় না 

পথের আশেপাশে এই সমাধিন্তন্তের দৃশ্ত দেখতে দেখতে আমরা রসপুর 
থেকে জয়পুর পৌছলাম। জয়পুর গ্রামের মধ্যেও এই দৃশ্ত রীতিমত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। সঙ্গতিপর্ন গৃহস্থ ধাঁরা তাঁরা সমাধির উপর পূর্ণাঙ্গ মন্দির 

(বাংল! মন্দিরের মতন ) তৈরি করে দেন এবং এরকম মন্দির জয়পুর গ্রামে 
অনেক দেখা যায়। জয়পুরও মাহিয্য প্রধান গ্রাম এবং এ অঞ্চলের বর্ধিষু 
গ্রামের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা চলে। 

জয়পুর গ্রামে দেবদেবী ও দেবাঁলয় আছে অনেক। তার মধ্যে শ্রীধর, 
জলেশ্বর, জয়চণ্ডী, লক্মীজনার্দন, পঞ্চানন, ধর্মরাঁজ প্রভৃতি অন্ততম। শ্রীধরের 
মন্দিরটি ১৭৩৯ শকান্দে (অথবা ১৭০৯) তৈরি । লক্ষমীজনার্দনের মন্দিরটি 

দোতলা, বাংলা ১১১২ সনে প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে পুননিমিত। প্রায় ২৫* বছর 
আগে জয়পুর গ্রামে কালীরাম রায় এই বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
জয়পুরের প্রাচীন ধর্মঠাকুরের নাম 'মতিলাল'। বাঁংল! মন্দিরে গ্রতিষ্ঠিত। 
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মন্দিরটির এখন অতিজীর্ণ অবস্থা । মদ্দিরগাত্রে অপূর্ব পোড়ামাটির কারুকার্য 

ছিল। এখন ইটগুলি গা থেকে সব ধসে পড়ে গেছে । এও প্রায় ২৫* বছরের 

প্রাচীন মন্দির, ১৬০৬ শকাবে তৈরি। আজ থেকে আড়াই-শ বছর আগে 
ধর্মরাজ ঠাকুর যখন এমন সুন্দর কারুকার্শোভিত ইটের মন্দিরে প্রতিষ্টিত 
হয়েছিলেন, তখন গ্রামের মধ্যে গ্রামদেবতারূপে তার কিরকম গ্রতিপতি ছিল 
তা সহজেই অনুমান করা ঘায়। ধর্মঠাঁকুরের সেবাইত মাহিয্য। 

জয়পুরের প্রধান গ্রামদেবতা৷ জয়চণ্ডী ও জলেশ্বর। জয়চণ্ডী এঅঞ্চলের 

গ্রলিদ্ধ চণ্ডীদেবী। বিরাট গাছতলায় শান-বীধানে! স্থানে তিনি গ্রতিষ্ঠিত। 
জলেশ্বরের মন্দির গ্রামের একপাশে । মন্দির-প্রাঙ্গণে কয়েকটি পাথরের ভাঙা 
দরজার টুকরো আছে, কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। মন্দিরের মধ্যে 
আছে পাথরের একটি নুন্দর বিষুমূতি, নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেন আমলের। 
জয়পুরে পঞ্চানন্দও আছেন । বেশ প্রাচীন পঞ্চানন্দ, কারণ প্রতিষ্ঠাতা ও 

সেবাইতদের তায়দাদে দেখা যায় (ভায়দাদ নং ২০৩৯৫ ), বর্তমান সেবাইতের 
বৃদ্ধপ্রপিতামহ পঞ্চাননের পুজার জন্য দেবোত্তর ভূমি পেয়েছিলেন। অর্থাৎ 
প্রায় ১৫ বছর আগে যে পঞ্চানন জয়পুর গ্রামে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাতে 

কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চানন্দের মৃত্তির বৈশিষ্ট্য আছে। ঘোড়ার পিঠে 
পঞ্চানন্দ উগ্রমৃন্তি ধারণ করে বমে আছেন। পঞ্চানন্দের সামনে তিনটি ঘট 
আছে, একটি জরান্থরের, একটি পধ্শনন্দের নিজের, আর একটি পাচুঠাকুরের । 
পঞ্চানন্দ ও পাঁচুঠাকুরে তফাত কি, বোঝা যায় না। হাওড়া-হুগলী জেলায় 
গ্রামদেবতারূপে অনেক বিখ্যাত পঞ্চানন্দ বিরাজ করছেন এবং ভাগীরথীর 
পূর্বতীরে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার গ্রামে গ্রামে। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান 
করেও ( হাওড়া, হুগলী ব। চব্বিশ পরগণায় ) পঞ্চানন্দের কোন পাঁচালি বা 
পঞ্চাননমঙ্গল জাতীয় কাব্যের কোন পুথি কোথাও পাঁইনি। সকলেই 

প্রচলিত ধ্যানে পঞ্চানন্দের পূজা! করেন। কিন্তু কেন হাওড়া-হুগলী ও দক্ষিণ- 
চবিবশপরগণার গ্রামে গ্রামে, প্রধানত গাছতলায়, পঞ্চানন্দ এমনভাবে 
প্রতিপত্তিশালী গ্রামদেবতারপে আবিভূত হয়ে, অন্যত্র প্রায় অন্তর্ধান করে 
গেলেন, তা! কৌতৃহলীদের বিশেষ অনুসন্ধানের যোগ্য । বাংলার গ্রামদেবতার 
এইরকম অনেক কুয়াশাবৃত ইতিহাসের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতির অনেক মূল্যবান 
এশ্বর্ব ও উপকরণ আত্মগোপন করে আছে। 



ছোট কলিকাতা 
কলিকাতা মহানগরের অনতিদূরে একটি অখ্যাত গ্রাম আছে হাওড়া জেলায়, 

তার নামও “কলিকাতা? | স্থানীয় লোকের কাছে সংলগ্ন গ্রাম রসপুরের 

নামের সঙ্গে 'রনপুর-কলিকাতা' বলে পরিচিত। কেউ কেউ বড় কলিকাতা 

শহরের কথা ম্মরণ করে এই গ্রামটিকে “ছোট কলিকাতা'ও বলেন। বাংল! 

দেশে একই নামের একাধিক গ্রাম আছে। দ্বিতীয় নাঁন্তি, এমন কোন গ্রামের 

নাম কোথাও নেই। একই জেলা, একই মহকুমা, এমনকি একই থানার মধ্যে 
এক নামের একাধিক গ্রাম আছে দেখ] যায়। একমাত্র “কলিকাতা” নামটির " 

আশ্চর্য বিশেষত্ব আছে তার বিরলতার মধো। সেইজন্য কলিকাতা নামের 

বুৎপত্তির সন্ধানে অনেকে গলদ্ঘর্ম হয়েছেন এবং যেন-তেন-প্রকারেণ একট 
“থিয়োরী” দাঁড় করিয়ে কলিকাতা শহরের ইতিহাস রচনার দায়মুক্ত হয়েছেন । 

প্রধানত পাদ্রী ও ফিরিঙ্গীসাহেব ইতিহাঁস-লেখকরা (কলিকাতা শহরের ) 
এই সব তত্বকথার উদ্ভাবক এবং এদেশী লেখকরা তাদের কথার পুনরাবৃত্তি 

করেছেন মাত্র। কিন্ত আজও দামোদর-তীরবতী হাওড়া জেলার নগণ্য গ্রাম 
এই “ছোট কলিকাতা” আমাদের কলিকাতা মহানগরের নামের ব্যুৎপত্তি এবং 

তার প্রাীন ইতিহাসের অনেক অন্ধকার কোণে নানাদিক থেকে আলোকপাত 
করতে পারে। কেন পারে এবং কোন্ দিক থেকে পারে, পেই কথাই 

আলোচনা করব এখানে । 

একদা বুটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে লগ্ন শহরের পরেই কলিকাতা শহরের 

প্রাধান্ত স্বীকৃত হত এবং তার খ্যাতিও ছিল পৃথিবীব্যাপী। অনেক নামে 

অনেক জাতির লৌক কলিকাতাকে ডাকেন, যেমন কলকাতা, কলকেতা, 

কলকত্তা, কাালকাটা, কলিকোট্রা, কালকুতা, কইলকাতা ইত্যাদি। সবই 
“কলিকাতা” নামের দেশগত ও জাতিগত বিকৃতরূপ। কিন্ত কলিকাতা 

নামের বুৎপত্তি নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছে এবং রোমাঞ্চকর 
কাহিনী-লেখকর। তার মধ কলকাতার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সন্ধান 

করেছেন। এই রকম কয়েকটি জল্পনার কথা উল্লেখ করছি-__ 
১। “কলিকাতা” নামের উৎপত্তি হয়েছে, অনেকের মতে, “কালীঘাট” 



৫৯৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

শকের বিকারে। ভাষাতত্বে বিকারেরও একটা বৈজ্ঞানিক নীতি আছে, 
তাতে “কালীঘাট' থেকে “কলিকাতা” হয় না। এই তত্বেরই উপতত্ব হল, 

কালীকোট্টা বা কালীকোঠা (কালীর কোঠা বা ঘর, অর্থাৎ কালীমন্দির ) 
থেকে ফিরিঙ্গী বিকৃতি “কলিকাতার' উৎপত্তি। নিছক আজগুবী কল্পনা । 

কারণ কালীর নামে কালীঘাট এবং তার পাশে কলিকাতা স্বতন্ত্র গ্রামরূপে 

দীর্ঘকাল ধরে বিরাজ করছে। একই দেবীর নামে ছুইটি গ্রামের নামের 
মধ্যে একটি ঠিক রইল, অন্যটি বিকৃত হল, তা হয় না। তা! ছাড়া ফিরিঙ্গীদের 
মুখে বিকৃত হবার অনেক আগে থেকেই 'কলিকাতা' নাম অবিরুতরূপে 
প্রচলিত ছিল। 

২। “কালীক্ষেত্রয থেকে “কলিকাতা'। এ অন্ুমানও ঠিক নয়। 
কলিকাতা কালীর ক্ষেত্র বা তীর্থ হলেও, তার জন্য “কালীক্ষেত্র' “কলিকাতা 
হয়নি। এও এ প্রথম জল্পনার বেশাস্তর মাত্র। 

৩। “কিল্কিল' থেকে “কলিকাতা'র উতৎ্পত্তির কথা কেউ কেউ বলেন। 

কিন্ত কিল্কিলার সঙ্গে কলিকাঁতার বুাৎপত্তিগত যোগনুত্র নেই বললেই হয়। 

৪। একদা এক ইংরেজ সাহেবের এই অঞ্চলের নাম জানবার বাসন 

হয়। তখন কলিকাতায় লোকের তেমন বসতি ছিল না। সাহেব দেখেন, 

একজন হিন্দুস্থানী ঘান্ড়ে ঘাস কাটছে। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 
জায়গার নাম কি? হিন্ুস্থানী ভড়কে গিয়ে ভাবল, সাহেব বোধ হয় কবে 
ঘাস কাটা হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছে। সে বলে, “হুজুর, কল্ কাটা” 
অর্থাৎ কাল কেটেছি। সাহেব মনে করলেন, জায়গার নাম “কল্কাটা এবং 

এবং তাই থেকে “ক্যালকাটা” এবং তার বঙ্গাহ্গবাদ কলিকাতা বা কলকাতা 

হল। এও এক থিয়োরী আছে।। রূপকথা হিমাবে মন্দ নয়, বিশেষ করে 

প্রথম সাহেবী যুগে । ইতিহাস নয়। 
এরকম আরও অনেক উদ্ভট জল্পনা! আছে। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে 

দেবার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের জল্পনার প্রাবল্যের জন্তই অধ্যাপক 

স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় দুঃখ করে বলেছিলেন ;১ “দেড়শত বৎসরের 
অধিককাল ধরিয়া ভারতে বৃটিশরাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল 

১ “কলিকাতা, নামের বুৎপত্তি £ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ? ১ম সংখ্যা । 



হাওড়া-ছোট কলিকাতা ৪৯৯ 

" যে নগরীর; সেই কলিকাতা নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও নির্ধারিত 
হইল না, ইহা! বড় আশ্চর্ধের বিষয়*। উক্ত প্রবন্ধে নুনীতিবাবু “কলিকাতা 
নামের বুৃৎ্পত্তি সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেন, তা৷ বিশেষ গ্রণিধানযোগ্য । 
তিনি বলেন £ 

"কলিকাতা" একটি খাঁটি বাংলা শব্ঘ। ইহার অর্থ, “কলি' বা 
কলিচুনের জন্য “কাতা? বা শামুকপোড়া। শুতার হুটা বা গোলার হাট 
বা আড়ত হইতে যেমন “হৃতাইটা” নাম, তেমনি কলির বা চুনের 
ও কলিচুনের জন্য শামুকের আঁড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে 
“কলি-কাতা নাম।” 

নথনীতিবাবুর এক ছাত্র তখন বাংল! দেশের গ্রামের নাম নিয়ে গবেষণা 
করছিলেন। তার কাছ থেকে তিনি আরও ছুটি “কলিকাতা নামের সন্ধান 

পান বাংলাদেশে । একটি ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ থানার অর্ধীনে এবং 

দ্বিতীয়টি আমতা থানার ( হাওড়া ) অধীনে । উক্ত দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম- 

চারীদের কাছে চিঠি লিখে তিনি গ্রাম ছুটির বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং জানতে 
পারেন যে, ঢাকা জেলার লোহাজঙ্গ থানায় “কলিকাতা-ভোগদিয়া' নামে যে 

গ্রাম আছে সেখানে চুনারী নেই ঝ! চুন তৈরি হয় না, কিন্তু হাওড়ার রসপুর- 
কলিকাতা গ্রামে চুনারী আঁছে এবং কলিচুন তৈরিও হয়। হুনীতিবাঁবুর এই 

গ্রাম-পরিচয় থেকে আমি রসপুর-কলিকাতা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতুহলী হই এবং 

হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীন বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনের সময় রসপুর- 

কলিকাতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানের পর তার প্রস্তাবের 

সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। দুঃখের বিষয়, প্রায় পনের বছর 

আগে স্থনীতিবাবুর এই ইঙ্গিত করা সত্বেও কারও হাওড়ার “কলিকাতা” গ্রামে 

গিয়ে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের কৌতুহল জাগেনি। কলিকাত! মহানগরের প্রাচীন 

ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ থাঁকার জন্ত এই কাজটি আমি যথাসাধ্য 
তৎপরতার সঙ্গে করি। পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামের একটি 

সভায় এ সম্বন্ধে আমি আলোচনা! করি এবং গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫ ) 
ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে” এ বিষয়ে “০6৪ 0) 006 1715005 

০৫014 081050%8; নামে আমি একটি সংক্ষিপ্ত “নোট” লিখি (৬১ খণ্ড, ১৫ 

সংখ্যা )। এই গ্রসঙ্গে শুধু 'কলিকাতা' নামের নয় 'ধর্মতল! ও চৌরজী" নামের 
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উৎপত্তি ও তাৎপর্যের কথাও আলোচনা করি। “কলিকাতার' মতন পাদ্রী 

ও ফিরিজী ( উইলসন, লঙ প্রমুখ ) সাহেবদের জল্পনার জোরে ধধর্মতল৷ ও 
চৌরঙ্গী” নাম ছুটির তাৎপর্য ও এতদিন নিছক ভিত্তিহীন অনুমান ও গালগল্পের 
বালুস্তুপের উপর দীড়িয়েছিল। প্রসঙ্গত সে কথাও আলোচন! করব। 

প্রথমে কলিচুন, চুনারী ও কলিকাত। নামের সম্পর্কের কথা বলি। ১৮৫০ 
সালে, সিম্স সাহেব কলিকাতা৷ শহর সার্ভে করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন 
( হর. ৬/. 9100105 : 0০2০1৮01006 58565 ০ 081500099) 1851 )। 

এই রিপোর্টে দেখা নায়, “ডিহি কলিকাতা'র প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানার 
মধ্যে কম করেও তিনটি রাস্তা ছিল চুন ও চুনারীদের নামে । যখা-_ 

চুনাপুকুর লেন £ ৭২২ ফুট-বাই-১৬'৯ ফুট ; উত্তরবিভাগ, ব্লক নং দুই । 
চুনাগলি £ ৭৭০ ফুট-বাই-২৩৪ ফুট; উত্তরবিভাগ, ব্লক নং তিন। 

চুনারপাড়া লেন : ৯২০ ফুট-বাঁই-১৪ ফুট; উত্তরবিভাগ, ব্লক নং চার। 
উল্লেখষোগ্য হুল, কলিকাতার উত্তরবিভাগের এই ব্লকগুলি পরম্পরসংলগ্ন 

এবং তিনটি ব্লকই উত্তরে কলুটোল! গ্রীট, দক্ষিণে বহুবাজার শ্ত্রীট, পূর্বে 
সাকুলার রোড ও পশ্চিমে লালবাজার, ছারা পরিবেষ্টিত। টিরেটবাজার, 

ছাতাওয়ালা গলি, ব্ল্যাকবার্ন লেন প্রভৃতির সঙ্গে ছিল সবচেয়ে বেশি। 

মাত্র একশ বছর আগেও কলকাতার এই অঞ্চলে বিশাল একটি চুনারীদের 
পাড়া ছিল। মনে রাখা দরকাঁর যে, চনারপাড়ার এই অঞ্চলই ছিল 
প্রাচীন ডিহি কলিকাতার প্রাণকেন্ত্র। বর্তমান স্ট্যাওড রোডের উপর 
দিয়ে তখন গঙ্গার ধারা বইত এবং চুনারপাড়া থেকে গঙ্গাতীর খুবই 
কাছে ছিল। চুনের বাণিজ্যের দিক থেকে চুনারপাড়ার এই অবস্থান 
অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। ডিহি কলিকাতার অনেকট। অংশ এবং প্রধান অংশ জুড়ে 
ছিল চুনারপাড়া, চুনাগলি ও চুনাপুকুর। আঁজও এই অঞ্চলে এ নামের অস্তিত্ব 

রয়েছে, যদিও চুনারীদের কোন পাড়া আর নেই। বড় বড় সারবন্দী মাটির 
পণে শীমুক পুড়িয়ে কলিচুন তৈরি করত চুনারীর! এবং তখন বাংলাদেশের এ- 
অঞ্চলে পাধুরে চুনের প্রচলন ছিল না৷ বলে কলিচ্নের চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। 
ঘরবাড়ি চুনকামের জন্মে যে চুন ব্যবহার করা হুত তা৷ কলিচুন এবং তার অন্ত 
চুনকাম করাকে “কলি দেওয়া” ব! “কলি ফেরানো” বলা হয়। কলিচুন তৈরির 
প্রধান উপাদান শামুক তখন প্রচুর পায়! যেত কলকাতায় এবং তার 
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আশপাশে ৭ কলকাতার প্রাকৃতিক রূপ তখন অন্তরকম ছিল। সিম্স 

সাহেবের রিপোর্টেই দেখা! যায়, যে তিনটি ব্লকে শুধু চ্নারীরা থাকত এবং তার 
মধ্যেই ৩৪টি প্রাইভেট ট্যাঙ্ক বা! পুকুর এবং একটি পাবলিক ট্যাঙ্ক ( মেডিক্যাল 

কলেজ ট্যান্ক) ছিল, ১৮৫* সালেও। কলকাতার উত্তরবিভাগে মোট 
পুফরিণীর সংখ্যা ছিল ৮৩২টি, দক্ষিণবিভাগে (সাকু্লার রোড তখন দক্ষিণের 

লীমান! ছিল ) ১৯১টি এবং ময়দানে ২০টি। আরও দক্ষিণে বা আশেপাশে তো 

কথাই নেই, ডোবা জল! ও পুকুরে ভি ছিল চৌবঙ্গী, ভবানীপুর, কালীঘাট, 
বালীগঞ্জ টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। পুকুর ও শামুকের এত প্রাচুর্ধের মধ্যে 

কলিচুনের বিরাট শিল্প ও বাণিজ্য ডিহি কলিকাতার প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠা 
খুবই ম্বাভাবিক। চুনারীদের সংখ্যা তখন অনেক বেশি ছিল দক্ষিণবঙ্গে,, 
বিশেষ করে বর্তমান হাওড়া জেলায় ও কলিকাতা-সহ দক্ষিণচব্বিশপরগণায়। 

আজও এসব অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন চুনারীদের বংশধরদের কাছ থেকে তার বিবরণ 
পাওয়া যায়। স্থতরাঁং কলিচুনের কাতা বা আড়ত থেকে (চুন তৈরির সারিবদ্ধ 
পণকেও কলিচুনের কাতা৷ বলে ) “ডিহি কলিকাতার' নামকরণ হয়েছিল বলে 
মনে হয়। পরবর্াঁকালে সস্তা পাথুরে চুনের প্রতিযোগিতায় কলিচুনের 
কুটিরশিল্প অন্যান্ত আরও অনেক শিল্পের মতন ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে এবং 

ক্রমবর্ধমান কলিকাতা মহানগরীতে চুনারীরা ক্রমে জীবিকার্জনের সংগ্রামে 
কোণঠাসা হয়ে দূরে সরে যায় । 

হাওড়ায় ও চব্বিশপরগণায় খুব কাছাকাছি এলাকার মধ্যেই কলিচ্নের 

কাতার নামে যে “কলিকাতা” নামে অন্তত ছুটি গ্রামের নামকরণ হয়েছিল, 

হাওড়ার কলিকাতা গ্রামটি আজও তার নীরব সাক্ষীরপে টি'কে রয়েছে। 
আরও বেশি নাম ছিল কিনা, আজ আর তা বলবার উপাঁয় নেই, কারণ রসপুর- 

কলিকাতার মতন ক্রমে নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কোনি বর্ধিষণ গ্রাম, ধীরে ধীরে 
সেই লব নাম আত্মসাৎ করে নিয়েছে কিন! তা একমাত্র একশতাবাী পূর্বের 

কাহুনগো৷ বা আমিনরাই বলতে পারতেন। আজ তাঁর! জীবিত নেই যখন 
তখন হাওড়ার ছোট কলিকাঁতাই আমাদের একমাত্র ভরসা। দামোদরের 

বাধের উপর দিয়ে রসপুর যেতে যেতে যর্দি বাঁধের ধারে কলিকাত৷ গ্রামের 

গ্রাম্য সঙ্ঘ, ক্লাব, দোকান ইত্যাদির গায়ে সাইনবোর্ডে কলিকাতা? নামটি 
লেখা না! থাকত, নামের আঁসল পরিচয় যর্দি তার লুপ্ঠ হয়ে যেত, তাহলে 
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কলিকাতার বুাৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবাস্তীর পাহাড় ঠেলে উঠত তবিস্ততে। এমন 
কি চুনারীরাও তখন আর সাক্ষী দেবার জন্ত বেঁচে থাকত না কোথাও । 

প্রথমেই চোখে পড়ে ছোট কলিকাতার ছোট ছোট সাইনবোর্ডগুলি-_ 
“কলিকাতা” লেখা । শহর-কলিকাতাবাসী আজ হাওড়ার এই উপেক্ষিত 
গ্রামের এরকম আত্মপরিচয়কে নিশ্চয় উদ্ধত্য বলে মনে করবেন। গ্রামের 

সম্বল বলতে কিছুই নেই। জীর্ণশীর্ণ গ্রাম, কঠোর জীবনসংগ্রামের সুম্পষ্ট 
ছাপ তার সর্বাঙ্গে । একদা খুবই সমৃদ্ধ ছিল এই কলিকাতা গ্রাম। দামোদরের 
তীরে এ-অঞ্চলের অশ্যতম প্রধান কলিচুন তৈরির ও বাণিজ্যের কেন্্র ছিল। 

বড় বড় চুনারী মহাঁজনর! কিছুদিন আগেও গ্রামে ছুচার জন ছিল। চুনারীদের 
বাসও ছিল অনেক। এখন সেখানে মাত্র ছয় ঘর চুনারীর বাস আছে। 
পরিত্যক্ত পণ ও বিক্ষিপ্ত শামুকের খোলের স্তপ দেখে বোঝা যায়, কলিচুন 
তৈরির রেওয়াজ এখনও কলিকাতা গ্রামের চুনারীদের মধ্যে আছে। চুন 
তৈরির পদ্ধতি এই £ 

শামুক ধুয়ে নিয়ে পণের মধ্যে সাজিয়ে দিতে হয়। শামুক পোড়াঁবার জন্য 
বড় বড় মাটর পণ তৈরি করা হয়। তলায় হাড়ি উপুড় করে দাজানো। 
তার উপর ঘু'টে পাতা ইত্যাদি ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর শামুক সাজানো! হয়। 
এইভাবে পণের ভিতরে থাকে-থাকে শামুক সাঁজিয়ে আগুন ধরিয়ে পোড়ানো 

হয়। পোড়ানোর পরে শামুক পরিষ্কার করে, তলামাথা বাদ দিয়ে ( কলিচুনের 

জন্য ) কেবল মাঝখানট। নিয়ে একটা জলের ভাবায় সামান্য চিটেগুড় দিয়ে 
ভিজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ফুটিয়ে গুড়ো করে নেওয়া হয়। 

ছোট কলিকাতার চুনারীপাড়ায় আজও কয়েকটি বড় বড় শামুক পোড়ানোর 
পণ রয়েছে । সামনে শামুকের খোলও রয়েছে অনেক দেখা যায়। প্রধান পেশ! 

বা! জীবিক৷ হিসাবে আজ তারা৷ কলিচুনের উপর ভরস! করতে পারে না, কারণ 
কলিচুন তৈরির মেহনত অনেক, খরচ অনেক, ক্রেতারা কিনতে চান না। 
তবু ছু-চারজন ক্রেতা যখন অর্ডার দেন তখন তার! কলিচুন তৈরি করে দেয়। 
রাণা, দাস, বোস ইত্যাদি উপাধি চুনারীদের। হাওড়া জেলার আরও কোন 

কোন জায়গায় চুনারীদের বাস আছে। যেমন বসস্তপুরে (৬-_৭ ঘর), 

মাভুতে (মুন্সীরহাট ৫--৬ ঘর ), থলিয়ায় ( ২--১ ঘর ), উলুবেড়িয়ার কাছে 
গঙ্ষারামপুরে (৬--৭ ঘর ), বাগনানের কাছে পিপুলীন-ঘোড়াঘাটে ( ৫--৬ 
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ঘর ), ভোমজুড়ের কাছে বলুটিতে (২--৩ ঘর ), সিংটি-শিবপুরে (২--৩ ঘর ), 
গড় ভবানীপুরে (২--১ ঘর)। এছাড়া! হছগলী জেলার কয়েক স্থানে এবং 
চব্বিশপরগণার দক্ষিণেও চুনারীদের কিছু কিছু অস্তিত্ব আছে। মেদিনীপুর 
জেলার দক্ষিণেও আছে। 

এক সময় কলিচুনের কাতা বা আড়ত থেকেই ভাগীরথীর পূর্বে ও পশ্চিমে 
ছুটি গ্রামের নাম কলিকাতা হয়েছিল। পূর্বতীরের গ্রামটি বৃটিশ শাসকদের 

প্রয়োজনে গ্রাম থেকে নগর ও মহানগরে পরিণত হয় প্রায় ছু-শ বছরে-_ 

আর পশ্চিমতীরের দামোদরসংলগ্ন গ্রামটি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই 

থাকে, ছু-শ বছরে তার অবনতি ছাড়া কোন উন্নতি হয়নি। 

কলিকাতা প্রসঙ্গে ধর্মতলা” ও চৌরঙ্গী” অন্বদ্ধে কয়েকটি কথা বলা' 
দরকার । ধর্মতলা ও চৌরজীর নামকরণ সম্বন্ধেও পাদ্রী ও ফিরিঙ্গী 
সাহেবদের অনেক জল্না-কল্পনা আছে। যেমন মুসলমানদের মসজিদ ছিল 

বলে ধর্মতলা” নাম হয়েছে। স্থানীয় লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির 

সঙ্গে কোন অঞ্চলের ইতিহাসের যোগস্থত্র সন্ধান না করে, বাইরে থেকে 
কিছু আরোপ করতে গেলে ঘা হয়, সাহেবদের অনেকেরই তাই হয়েছে। 
ধর্মঠাকুরের প্রাধান্যের জন্যই ধর্মতলার নাম হয়েছে ধর্মতলা, মসজিদের জন্য 
নয়। মসজিদ বা গীঠম্থানের জন্য বাংলাদেশের কোন স্থানের নাম ধর্মতলা 
হয়েছে বলে আমার জানা নেই এবং পশ্চিমবঙ্গে অস্তত কোথাও চোথে 

পড়েনি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ থেকে ধর্মঠাকুরের পুজা 
ভাগীরথীর পূর্বতীরে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার কলিকাত৷ প্স্ত যে প্রচলিত 

হয়েছিল, তা আজও বোঝা যায়। দক্ষিণে প্রাচীন আদিগঙ্গার তীর ধরে 
আজও ধর্মের “যাত' হয়। কৃর্মমৃতি ধর্মঠাকুর মোনারপুরের বাজারে ডোমপত্ডিত 
পূজা করে এখনও। বর্তমান হাজরা রোড ও শরৎ বন্থ রোডের (ভূতপূর্ব 
ল্যান্সডাউন রোড ) মোড়ে একটি প্রাচীন ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে, এখন 

শিবই সেখানে প্রাধান্ত পেয়েছেন। কস্বা, বেহাল! প্রভৃতি অঞ্চলেও ধর্মঠাকুর 

আছেন। পূর্বোক্ত সিম্স সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় যে, একশ বছর 

আগে লালবাজার-রাধাবাজার অঞ্চলে ৩১,৬৮০ বর্গফুট জুড়ে বেশ একটি 

“ডোমতালা' ছিল। ধর্মতলার পিছনে ছিল “হাড়িপাড়া' লেন। পশ্শিমবঙ্গের 
(রাট়ের) ধর্মঠাকুরের বিখ্যাত সেবক বা পণ্ডিত ডোম ও হাড়িজাতির বেশ 
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প্রাধান্ত ছিল ধর্মতল! অঞ্চলে একশ বছর আগেও। যেখানে হাড়ি ও ডোমের 

এরকম প্রাধান্ত ছিল, সেখানে কোন ধর্মঠাকুর ছিল না, একথা মনে হয় না। 

সারা কলকাতায় এক সময় ধর্মঠাকুরের বেশ প্রতিপত্তি ছিল এবং তার 
গাজনও হত। পরে ধর্মের গাজন শিবের গাজনে রূপান্তরিত ও লুপ্ত হয়েছে। 

কলকাতায় নাথযোগী ও নাথ-পগ্ডিতদেরও যথেষ্ট প্রাধান্ত ছিল। দক্ষিণ 

কলকাতায় ত্রিশ বছর আগেও নাথষোগীদের বড় বড় পাড়া আমরা 

দেখেছি । পৌও্ক্ষত্রিয় ও নাঁথযোগীরাই গাঁজনে প্রধান অংশ গ্রহণ 
করতেন। উত্তর ক্সকাঁতার 'নাথের বাগান, “ঘোগীপাড়া' প্রভৃতি নাম 

আজও আছে। হাওড়া জেলায় ও দক্ষিণচব্বিখপরগণায় নাঁথ-পর্তিত 

ও যোগীদের প্রাধান্ত এখনও কিছু কিছু আছে। কলকাতাতেও যে 
তাদের প্রাধান্ত ছিল তার বনু প্রমাণ আছে। এ-অঞ্চলে শীতলা, পঞ্চানন্দ, 
ধর্মঠাঁকুর, শিব প্রভৃতির পৃজারী ও সেবাইত এখনও অনেক নাথপণ্ডিত 

আছেন। চৌরঙ্গীনাথ নাথযোগীদের গ্রধান উপান্তদের মধ্যে অন্যতম, 
গোরক্ষনাথ, মীননাথের মতন। দমদমে গোঁরক্ষনাথের মঠ আছে। চৌরঙ্গী 
অঞ্চলে এইরকম কোন মঠ বা মন্দির ছিল চৌরঙ্গীনাথের, নাথ পত্তিতরাই 
তার পৃজারী ছিলেন। তার পাশেই ছিল ধর্মঠাকুর, হয়ত নাথরাঁই 
সেবাইত ছিলেন। অথবা! হাঁড়ি বা ডোম পণ্ডিত। পাশাপাশি তাই ধর্মতলা 
ও চৌরঙ্গীর অবস্থান। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের স্থানের নাম ধর্মতলা । 
কলকাতার ধর্মতল৷ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। 
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চ্বিশপরগণার ইতিহাস 

চব্বিশপরগণার ইতিহাসের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বে অনেকেই সন্দেহ পোষণ 
করতেন। বিশেষ করে দক্ষিণচব্বিশপরগণ। ও তাঁর অন্তর্গত পশ্চিম-সুন্দরবন 

সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল যে, লোকালয় ও মানুষের সভ্যতা খুব বেশিদিন 

সেখানে গড়ে ওঠেনি । ভূতত্ববিদ্ ও প্রত্বতত্ববিদ্রা এই সন্দেহ ভগ্গন করে 

স্থন্দরবন ও চব্বিশপরগণার প্রাচীনত্বের প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন । 
পূর্বে এই অঞ্চলকে “ভাটি? প্রদেশ বলত। নদীমাতৃক বাংলার ভাটা দক্ষিণ 

দিকে প্রবাহিত হয় বলে সমুদ্রকূলবর্তাঁ দক্ষিণদেশের নাম ছিল “ভাটিদেশ”। 
চব্বিশপরগণ। থেকে বাখরগঞ্জ পর্ধস্ত সমগ্র নিয়বঙ্গের “বারভাটি, “আঠারভাটি, 

ইত্যাদি নাম ছিল। শতমুখী গঙ্গ| ভূমিগঠন করতে করতে উপদ্বীপসীমা যতই 

দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নিয়েছে, সন্দরবনও তত দক্ষিণে সরে গেছে। ভাটি 
অঞ্চলের জমি ক্রমে দক্ষিণদিকে নিচু হতে হতে সমুত্রের সঙ্গে সমতল হয়ে 
গেছে। সমুদ্রের তুফানে, ঝড়ে ও বন্যায় অনেক সময় ভাটি অঞ্চল ডুবে গেছে, 
আবার মাথা তৃলেছে। নুন্বরবনের জমিও বসে গেছে একাধিকবার । দক্ষিণ 
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দেশের নামাস্থানে মাটি খু'ড়ে দেখ! গেছে ষে, প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে পর্যস্ত হুন্দর- 
বনের চিহ্ন আছে। কলকাতার শিয়ালদহের কাছে পর্যস্ত পুকুর খু'ড়ে প্রায় 
ত্রিশ ফুট নিচে অসংখ্য গাছের ও'ড়ি পাওয়া! গেছে। মাত. লার কাছে আটদশ 
ফুট মাটির নিচে খুঁড়ে দেখা গেছে প্রায় চন্লিশটি স্থ'দরি গাছ সোজা দাড়িয়ে 
আছে। পরিষ্কার বোঝ! যায়, নিমজ্জন ছাড়া এরকম হতে পরে না। বিভিন্ন 

সময়ে বিভিন্ন কারণে যে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার জমি বসে গেছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। সভ্যতার কোন কীতিচিহ্ন তাই এখানে স্থায়ী হয়নি। সবই 
মাটির তলায় সমাধিস্থ । ঘর-বাড়ি, মন্দির, মৃতি ইত্যাদি মাটির উপরে পাওয়া 
কঠিন। চব্বিশপরগণার ইতিহাস তাই আজও অনেকট! গ্রত্বতাত্বিকদের 
খনন-মুখাপেক্ষী । ৃ 

সামান্ত ঘা নিদর্শন মাটি খুঁড়ে, পুকুর খুঁড়ে, জঙ্গল হাসিল করে পাওয়া 

গেছে তারও এতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। ভায়মগহারবার মহকুমার অন্তর্গত 
মথুরাপুর থানার অধীন ২৬নং লাট কন্ধণদীঘির পশ্চিমে রায়দীঘির পশ্চিমতীরে 
ভাটার সময় প্রায় আঠার ফুট মাটির নিচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দেখা গেছে। 

খুব বড় বড় ইটের তৈরি ভিত, অনেকটা মৌধর্য্গের ইটের মতন। এই সব 
অঞ্চলে অন্থান্ত প্রাগেতিহাসিক যুগের নিদর্শন যা পাওয়া গেছে তাও উল্লেখ- 
যোগ্য। যোল ফুট, আঠার ফুট মাটির নিচে পাওয়া গেছে বলে এগুলির 
গুরুত্ব আছে মনে হয়। আঠার ফুট মাটির নিচে একটি পোড়ামাটির ছোট 

দেবীমৃতি. ( 2006)61-8000659 ) পাওয়া গেছে। কন্কণদীঘিতে ষোল ফুট 

মাটির নিচে চার কোণা একটি বেলেপাথরের স্ট্যাণ্ড পাওয়া গেছে (১৫ ইঞ্চি ৯ 
১২ ইঞ্চি১৯ ইঞ্চি )।১ বোড়াল অঞ্চলেও এরকম কিছু কিছু নিদর্শন মাটির 

তল! থেকে খুঁড়ে পাওয়া গেছে। এগুলির বয়স নির্ধারণ কর] কঠিন, তবে 
প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন হওয়াও আশ্চর্য নয়। পোড়ামাটি ও পাথরের 

নিদর্শনের চেয়েও দক্ষিণের ধীবরশ্রেণীর ভিউি-নৌকা ইত্যাদি, মাছধরার 
বিভিন্ন জাল, কুস্তকারদের হাড়িকলমীর গড়ন ( বোড়াল গ্রামে মাটির তলায় 
সুবৃহৎ মাটির জালার ভগ্নাবশেষ পাওয়া! গেছে ) এবং অরণ্যবাসী কাঠুরিয়া 
প্রভৃতি জাতির বৃত্তি, বনদেবতার পুজা, জন্তজানোয়ারের পুজা ইত্যাদির গুরুত্ব 

১3198] 70298710869, 2 90156 78115 £10610010865 £000 17061 3527081, 

2100620 25516জা, 96106520661: 1949, 
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অনেক বেশি মনে হয়। এগুলি যে সদূর প্রাগেতিহাসিক আদিম বন্তসভ্যতাঁর 

স্বৃতি বহন করে চলেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। এই সব লোকাচার, 

আদিম টেকনোলজিকাল নিদর্শন (মংস্তশিকারের, কাঠ কাটার, জলপথে চলার), 

বৃক্ষপূজা, জন্তপুজ! ইত্যার্দি থেকে মনে হয় দক্ষিণদেশের ভাটি অঞ্চলের সভ্যতার 
প্রাচীনত্ব হদুরপ্রসারী, হয়ত প্রস্তরযুগ পর্ধস্ত বিস্তৃত এবং তার নিরবচ্ছিন্ন 
ধারাবাহিকতা ভূতান্বিক ও ভৌগোলিক বিপর্যয়ে ক্কুর হয়েছে মধ্যে মধ্যে । 

মৌর্যযুগ বা! বৌদ্ধযুগের নিশ্চিত কোন নিদর্শন চব্বিশপরগণায় আজও 
পাওয়। যায়নি। তবে তমলুকের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় খন 
বৌদ্ধযুগ জুড়ে ছিল, তখন আদিগঞ্গার পশ্চিমতীরের বর্ধমানতুক্তির ( দক্ষিণ 
চব্বিশপরগণার পশ্চিমাংশ ) সঙ্গে তার যে কোন যোগাযোগ ছিল না তা 

মনে হয় না। না থাকাই আশ্চর্য । তমলুককেন্দ্রিক তথ! রাঢ়কেন্দ্রিক বৌদ্ধ ও 
জৈন সভ্যতার প্রত্যক্ষ গণ্ীর মধ্যেই এককালে দক্ষিণচব্বিশপরগণ! অবস্থিত 
ছিল বলে মনে হয়। সেই বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব পরবর্তীকালে গুপ্ত, পাল ও 
সেনযুগ পর্যস্ত চলে এসেছে। পরব্্তাকালে এই প্রভাবের নিদর্শনম্বরূপ জৈনমৃতি 
পাওয়৷ গেছে দক্ষিণে। গুধযুগ, কি তারও আগেকার নিদ্শনন্বরূপ মুদ্র৷ ও 

মৃতিও পাঁওয়৷ গেছে। কিন্ত আগেই বলেছি, চব্বিশপরগণীর প্রাচীন ইতিহাস 

পুনরুদ্ধার আজও বিস্তীর্ণ খননসাপেক্ষ ব্যাপার । কিন্তু এই খনন সম্পর্কে 
প্রত্বতত্ববিভাগ অত্যন্ত উদাসীন । একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯০৬ লালে চবিবশ- 

পরগণ! জেলার বেড়ার্টাপা অঞ্চলের ( বারাসাত-বপসিরহাট রেলপথের মধ্যে ) 

তারকনাথ ঘোষ ও অন্তান্য অধিবামীদের আবেদনে লঙহাস্ট“(1[.07780056 ) 

সাহেব প্রত্বতত্ববিভাগ থেকে স্থানটি পরিদর্শন করিতে গিয়েছিলেন। তিনি 
তার রিপোর্টে স্থানটির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন ঃ ১ 
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সম্প্রতি বেড়াাপা অঞ্চল থেকে যে-সব প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, 

তা থেকেও অনেকে অনুমান করেছেন যে মৌধযুগের সভ্যতার বিস্তার বহুদূর 
পর্যস্ত হয়েছিল । . 

এইরকম চব্বিশপরগণার আরও অনেক অঞ্চল খু'ড়লে প্রত্বতাত্বিকেরা 

লাভবান হতে পারেন বলে মনে হয়। গড়িয়া, বোড়াল থেকে আরম্ভ করে 

সুন্দরবনের বিভিন্ন লাট অঞ্চল খু'ড়লে প্রাচীন ইতিহাসের লুণ্ধধারার যথেষ্ট 

নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। পুকুর খু'ড়ে ও মাটি খু'ড়ে স্থানীয় লোকের! 
যা পেয়েছেন, প্রত্বতাত্বিকদের খননকার্ষে উৎসাহ দেবার পক্ষে তা৷ যথেষ্ট। 

পালযুগ, বিশেষ করে সেনযুগের নিদর্শন চব্বিশপরগণায় প্রচুর পাওয়া গেছে। 
বিভিন্ন দেবদেবীর প্রস্তরমৃতি যা পাওয়া! গেছে তা অধিকাংশই সেনযুগের। 

পশ্চিম-স্ন্দরবনের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, ১১৯৬ খুস্টাবে, 

লক্ষ্ণসেনের রাজত্বকালে প্রীমদম্মনপাল বা শ্রীমদ্ডোম্ননপাল নামে একজন 

স্বাধীন সামস্তরাজা ছিলেন পূর্বখাড়ী অঞ্চলে। সম্ভবত তিনি লক্ষণসেনের 
অধীন একজন দক্ষিণচব্বিশপরগণার সামস্তরাজা ছিলেন, পরে লক্ষ্মণসেনের 

দুর্বলতার স্থযোগে বিদ্রোহ করে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হন।১ ঠিক মুললমান 

অভিযানের আগে পর্যন্ত চব্বিশপরগণার রাজনৈতিক ইতিহাসের আভাম 
পাওয়া যায় এই লিপি থেকে। স্থানীয় সামস্তরাজারা সেনরাজাদের বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং এই বিদ্রোহ ও বিপর্যয়ের 

মধ্যে মুসলমান অভিযান আরস্ত হয়েছিল। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হলেও, পঞ্চদশ 

শতাবীর মাঝামাঝির আগে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ মুসলমানদের অধিকারে আসেনি 

বলে মনে হয়। মুসলমান রাজত্বকালে চব্বিশপরগণা সরকার-সাতগার 
(সপ্তগ্রামের ) অধীন ছিল। চব্বিশপরগণায় মুসলমান আমলের কীত্তির মধ্য 

উল্লেখযোগ্য হল বপিরহাঁটের সাহী মসজিদ, পীর গোঁরাচাদ, হালিশহরের 

১17156015০৫ 961768], 708০08 [001561515, ০1. 1 2, 222-223 ও পাদটাকা। 
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১৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বাগের মসজিদ ইত্যাদি । মোগলযুগের স্থচনার সময় গ্রতাপাদিত্যের প্রতিরোধ 
কাহিনীর সঙ্গেও চব্বিশ পরগণার অনেক স্থৃতি জড়িত আছে। তখন দক্ষিণ- 
বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূ'ঞা ছিলেন মহারাজ! প্রতাপাদিত্য। তার গড়, পোতনির্মাণ 
ঘাট, রাঁজধানী ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ছড়িয়ে আছে, চব্বিশ 
পরুগণাতেও কম নেই। জগদ্দল থেকে সরশুনা-বেহাঁলা ও সাগরঘীপ পর্যস্ত 

তার চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। 

চৈতন্তভাগবতাদি গ্রন্থ থেকে জান! যায়, পাঠানরাজত্বের শেষদিকে হুসেন 

শীহের শাসনকালে ছত্রভোগ অঞ্চলে রামচন্দ্র খা নামে একজন সামন্ত ছিলেন। 

দক্ষিণবঙ্গে তাঁর রীতিমত প্রতাপপ্রতিপত্তি ছিল। তারপর মোগল আমলে 

দক্ষিণবঙ্গ তথ! চব্বিশপরগণাঁর অধিকাংশ হিন্দু জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে 
দেখা যায়, তাঁর মধ্যে বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীরা, বারুইপুরের রায়চৌধুরীরা 
এবং নদীয়ার রাজারা উল্লেখযোগ্য । এদেরই অধীন হিন্দু কর্মচারী ও ভূম্বামীরা 
আজ চব্বিশপরগণার প্রাচীন বনেদী ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বংশতৃক্ত । এদের পর 

ইংরেজ আমলে নিমকমহলে, জমিদারী দফ তরে, নীলকুঠিতে ও অন্যান্ত 

বিভাগে দেওয়ানী মৃত্সথদ্দীগিরি করে নতুন এক অভিজাতশ্রেণীর স্ষ্টি হয় চবিবিশ- 
পরগণায়। আজ তাদের মধ্যে অনেকেই অর্থনৈতিক পাকচক্রে পড়ে সাধারণ 

মধ্যবিত্তের স্তরে নেমে এসেছেন । জয়নগরের মিত্র, মজিলপুরের দত্ত, খড়দহের 

বিশ্বাম ও ঘোষ, বহড়,র বন্থ্ প্রভৃতি পরিবার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাদের 

বৃহৎ অট্টালিকা, পৃজামগ্ুপ, দরদালান, দৌলমঞ্চ, মন্দির ইত্যার্দি আজ জীর্ণ 

কঙ্কালের মতন অতীত আভিজাত্যের সাক্ষী দিচ্ছে। এইসব ইটপাথরের 
অট্রালিক! ও দেবালয়ের কশ্কালের দিকে চেয়ে ইতিহাসের চলার ছন্দ ও গতি- 
ধার! মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে চব্বিশপরগণার স্যাতসেতে 

জোলে। আবহাওয়ায় জঙ্গলের দুর্ধর্ষ অভিযান থেকে মনে হয়, মানুষের কীতি 

কত পরিবর্তনশীল এবং স্বতিচিহ্ন কত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী ! 



বোড়াল 

কলকাতার দক্ষিণে মাত্র দশবারে। মাইল দূরে বোড়াল গ্রাম । কিন্তু বোড়ালের 
দিকে চেয়ে মনে হয়, কলকাতা শহর যেন মহারাজাধিরাজ এবং বোড়াল 

যেন কঙ্কালসার গ্রাম্য চাধী। বোড়াল গ্রামের মধ্যে চতু্দিকে ঘরবাড়ি 
দেবাঁলয়, বাধ দীঘি পুক্ষরিণী ইত্যাদির ধবংসন্ত,পের মর্মস্পর্শী দৃশ্ত। রীতিমত 
সমৃদ্ধিশাঁলী বর্ধিষু গ্রাম যে এককালে বোড়াল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
তখন আদিগঙ্গার তীরে ছিল বোড়াল গ্রাম। খিদিরপুর থেকে গড়িয়া পর্যস্ত 

যে খাঁলটিকে এখন 'টালির নালা" বলা হয়, সেই পথেই আদিগল্গার অধুনালুপ্ত 
ধাঁরা প্রবাহিত হত। গড়িয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক ফিরে কাকদ্বীপ 
পর্যস্ত গিয়ে, সেখান থেকে বর্তমাঁন মুড়িগঙ্গার ধারা ধরে এগিয়ে ধবলাটি ও 

মনসার দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রর্থমে পশ্চিম, পরে দক্ষিণীমুখী হয়ে সাগরদ্বীপের 
কাছে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হত আদিগঙ্গা। গঙ্গার তীরবতাঁ রাঁজপুর, 
বারুইপুর, বহড়ু, ময়দা, জয়নগর ইত্যাদি গ্রামের মতনই বর্ধিষু গ্রাম ছিল 
বোড়াল। আদিগঙ্গাই ছিল দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার প্রাণ । অধিকাংশ গ্রামই 

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং গঙ্গার পরিবত্তিত ধারা অস্থসরণ করে সভ্যতার 
কেন্দ্রও স্থানান্তরিত হয়েছে । 

গঙ্গার লুপ্ত খাতের ধারে বোড়ালের পথে প্রাচীন দেবালয় ও গঙ্গার ঘাট 

আজও বনাকীর্ণ অবস্থায় দেখা যাঁয়। দীঘি ও পুঞ্ধরিণী পুনরুদ্ধারকালে 

বোড়ালে কয়েকটি পাথরের মৃতিও পাওয়া গেছে। মনে হয় বিষুমূতি। 
মৃত্ির স্থুলত্ব দেখে মনে হয় একাদশ-ঘাদশ শতাবীর ( সেন আমলের ) মৃত্তির 
চেয়ে প্রাচীন, পালযুগেরও হতে পারে। বোড়ালের স্বৃহৎ সেনদীঘি (প্রায় 
৪২ বিঘ| জুড়ে ), বোড়াঁল থেকে মাত্র কয়েকমাইল দক্ষিণে গোবিন্দপুর 

গ্রামে প্রাপ্ত লক্্ণসেনের তাত্রশাসনলিপি এবং মৃত্তিকাগর্ভোখিত অন্যান্য 

নিদর্শন থেকে মনে হয়, সেন আমলে বোড়াল গ্রামে একটি বর্ধিষুঃ সভ্যতাকেন্্ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

বোড়ালের গ্রাম্য দেবদেবীদের মধ্যে ব্রিপুরাহ্ন্দরী সর্বপ্রধান। ধাতুময়ী 

[তির পাদলীঠে পঞ্চদেবতা ব্রহ্ম! বিষু। মহেশ্বর ঈশ্বর ও রুদ্রের মুততি উৎকীর্ণ। 
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তার উপর শিব শবরূপে শয়ান এবং শিবের নাভিপন্নস্থিত পদ্মের উপর 

চতুভূর্জা ভ্রিনয়না ত্রিপুরাহন্দরীর মুতি অধিষ্ঠিত। বোড়ালে “বাবাঠাকুর” 
নামে ছুটি দেবতা আছেন। সেনঘদীঘির পশ্চিমকোঁণে যিনি আছেন, তিনি 
রিপুরাহ্ন্দরীর তৈরব বলে পূজিত হন। সরল দীঘির কোণে ধিনি আছেন 
তিনি কোন্ দেবীর ভৈরব বলা যায় না। এই দেবীর অপর প্রান্তে “ককাই 

চণ্ডী আছেন। এ ছাড়া “ডর মাকাঁল' (ডর মহাকাল ) নামে এক দেবতার 

পূজার বহুল প্রচলন ছিল পূর্বে। বাবাঠীকুরের (নামাস্তরে ধর্মঠাকুর ) মৃততি 
গড়ে পূজা হত। এখন এই পুঁজ! সাধারণশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত। 

বোড়াল গ্রামের সমস্ত কীত্তি পরবর্তীকালে নানাকারণে (প্রাক্কতিক ও 
রাষ্ত্রিক বিপর্যয়ে ) ধ্বংস হয়ে যাঁয়। দক্ষিণের অন্যান্য অনেক গ্রামের মতন 
বোড়ালও ুন্দরবনের উত্তরপ্রাস্তের জঙ্গলের মধ্যে সমাধিস্থ হয়। জনশৃন্ত 

লোকালয়হীন বোড়ালে তারপর প্রথম ধাঁর৷ বসতি স্থাপন করেন তাদের মধ্যে 
জগদীশ ঘোঁষ অন্তম। তখন বা তার আগে ছুচার ঘর মৎস্যজীবী ও ডোম 

ছাঁড়া অন্য কোন জাতির লোকের বসবাস ছিল বলে মনে হয় না। বোড়ালের 
প্রাচীনতম ঘোষবংশের বর্তমানে একাদশ পুরুষ চলছে। স্তরাং ঘোষেদের 

আদিপুরুষ জগদীশ ঘোষ প্রায় তিনশ বছর আগে বোড়ালে জঙ্গল হাসিল 

করে নতুন বসতি স্থাপন করেছিলেন মনে হয়। বোড়ালের মিত্রবংশের 
বর্তমানে নবম পুরুষ চলছে, অর্থাৎ তীরা ঘোষদের পরে এসেছিলেন । 

বন্গবংশের, অর্থাৎ বরাজনারায়ণ বহর পূর্বপুরুষদের আদিবাস ছিল গড়- 

গোবিন্দপুরে। ইংরেজরা যখন সেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করেন 
তখন কলকাতার বাইরে সিমলা! পল্লীতে তার! বিনিময়ন্বরূপ জমিদারী পান। 

সিমল! থেকে কোন কারণে রাজনারায়ণ বন্থুর প্রপিতামহ গশুকদেব বন্ধ বোড়ালে 

এসে বসতি করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ বোড়ালে রাজনারায়ণ বন্থর পুর্বপুরুষরা 
অষ্টাদশ শতাবীর প্রায় মাঝামাঝি আঁসেন এবং একশতাব্ী আন্দাজ বসবাস 

করার পর গ্রাম ছেড়ে চলে যান। ঘোষ, বন্থ ও মিত্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণরাও 
আঁদেন। বোড়ালের ভট্রাচার্ধ, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি পরিবার 
তাদেরই বংশধর । 



বহড় ও ময়দা 

'রায়মঙগল' কাব্যের কবি বলেছেন, “সঘনে দামাম ধ্বনি, শুনি রায়গুণমণি, 

বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে। বাঁরানাতে উপনীত, হুইয়৷ সাধু হরষিত, পৃজিল 
ঠাকুর সদানন্দে।” বহু গ্রাম হল এই প্রাচীন বড়ুক্ষেত্র। সারিবদ্ধ বুক্ষ- 

শ্রেণীর ভিতর দিয়ে গ্রাম্য পথ। সেই পথ দিয়ে খানিকটা গেলেই বহড়ুর 
বহ্ৃদের বাড়ি। দোঁলমঞ্চ ও তার সামনে বিরাট এলাকা জুড়ে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর দেওয়ান নন্দকুমার বন্থুর মহলবহুল অন্রালিকার ধ্বংসম্ত,প। 

নন্দকুমার বন্থ কিছুদিন জয়পুর রাজ্যেরও দেওয়ান ছিলেন। সেই সময় 

চুণার থেকে পাথর আনিয়ে এবং জয়পুর থেকে চিত্রশিল্পীদের এনে বহড়ুর 

বাড়িতে শ্ঠামস্ুন্দরজীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বন্থদের বাড়ির ভিতরে 
হ্যামহন্দর-মন্দিরের গায়ে যে দেয়ালচিত্র আছে, তা৷ বৈষ্ণব তাবপ্রধান এবং 
লক্ষ করলে পরিক্ষার বোবা যায়, খুব ওস্তাদ শিল্পীর আকা। প্রায় একশ 

বছর আগেকার এই রঙিন দেয়ালচিত্রগুলি এখন অনেকটা অস্পষ্ট ও ম্লান হয়ে 

গেছে। রেখার ভাবলীলায়িত ভঙ্গি, তুলির টান ও হুক্মত1 দেখে জয়পুরের 
সুদক্ষ শিল্পীর ঘরওয়ানার কথা মনে পড়ে । 

বহড়ুবাজারে বস্দের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আছে। খোঁজ করে জান! 

গেল ষে বড়ুগ্রামে ধর্মরাজ আছেন এবং রীতিমত জাগ্রত ধর্মরাঁজ। বহড়ুবাঁজার 

থেকে দক্ষিণদিকে প্রায় আধ মাইল ভিতরে ধর্মরাজের মন্দির। ইটের 
তৈরি সাধারণ বাংলা-মন্দির নয়। অতি-সাধারণ একখানি টালির ছাওয়! 

মাঁটির ঘরে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত। একসময় খড়ের চালাঘরেই ছিলেন। বাংলা- 
দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, ধর্মঠাকুরের মৃতি সাধারণত কৃর্মমূতি দেখা 
যায়। চব্বিশপরগণার মধ্যেও দু-একটি গ্রামে এখনও ধর্মঠাঁকুর কৃর্মমুত্তিতে 
পৃর্জিত হন। বহড়ু ও তাঁর আশপাঁশের গ্রামে ধর্মরাজের' যে মৃত দেখলাম, 
তা আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। 

বহড়ুর ধর্মরাজের মৃততি বিশাল পুরুষমৃতি। উপবিষ্ট অবস্থায় মৃতির 

উচ্চতা প্রায় পাঁচ-ছ ফুট । চোখ বড় বড় গোলাকার, গৌফ পাকানে! লম্বা! । 
মাথায় সাপের ফণা একটি। ডান পা মুড়ে বাম পায়ের উপর রেখে, 
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ডানহাত অভয়মুদ্রার ভঙ্গিতে তুলে উপবিষ্ট । গায়ের রঙ ঘন সবুজ, কানে 
ধুতরার ফুল। মন্দির বা ঘরের তুলনায় মৃত্তিটি এত বড় যে হঠাৎ দেখলে 
ভয়েধে কেউ চমকে. উঠবেন। ধর্মরাজের মৃতির পাশে একটি হ্ুত্র শিবলিঙ্গ 

আছে। ধর্মরাজের পুজারী যোগীসম্প্রদায়ের লৌক এবং যোগী পুজারীর 
গৃহের সংলগ্নই ধর্মরাঁজ-মন্দির। বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় পূজা ও উৎসব হয় 
আঁক করে। বহু লোকের সমাগম হয়। 

একজন যোগী প্রৌঢ় রমণীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললাম ধর্মরাজ 
সম্বন্ধে। বহুকাঁলের প্রাচীন ধর্মরাঁজ, কতকাঁলের তা তিনি জানেন না। 

বংশপরম্পরায় তাঁরা পূজা করে আসছেন। খোঁজ করে জান গেল, 

বহড়ুতে এখনও প্রায় দশ-পনের ঘর যোগীসম্প্রদায়ের লোকের বাস আছে । 

অধিকাংশই ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদার । ধর্মরাজ তাদেরই প্রধান 
পৃজ্য দেবতা । 

ধর্মরাঁজের এই ধরনের মৃত্তি আশপাশের দক্ষিণ-বারাসত, ময়দ৷ প্রভৃতি 
গ্রামে দেখলাম । সর্বত্র নাম ধর্মরাজ। এদিকে সোনারপুরে রাজপুর গ্রামে 

কুর্মমৃতির এক ধর্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বহড়ুর 
পুরুষমূত্তি ধর্মরাজের মতন আর এক দেবতা আছেন মজিলপুরে, নাম 
বাবাঁঠাকুর। “বাবাঁঠাকুর” ও পঞ্চানন” নামে অনেক লোকদেবতা চব্বিশ- 

পরগণায় ও হুগলী হাওড়া জেলায় আছেন। তাদের মুতি সাধারণত রক্তব্্ণ 
তাছাড়া বহড়ুর ধর্মরাজের সঙ্গে অন্যান্য দিক থেকে সাদৃশ্ত আছে। এর 
ভিতর থেকে উত্তরকালে ধর্মঠাকুরের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে যেন একটা আভাঁন 
পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের রা অঞ্চলের সাধারণ লোকদেবত৷ ধর্মঠাকুর? 

ক্রমে বর্ধমান, হাওড়া হুগলীর ভিতর দিয়ে ভাগীরথীর তীরে এসে নিয়বজে 

বাবাঠাকুর ও পঞ্চাননের কলেবর ধারণ করে, অবশেষে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 

গণদেবতা শিব-মহাদেবে রূপাস্তরিত হয়েছেন। কৃর্মমূতি পরিত্যাগ করে 

তিনি শিবলিঙজ ও মহাদেবের মুক্তি ধারণ করেছেন। বহড়ুর ধর্মরাজমৃত্ি 
তারই সাক্ষী দিচ্ছে না কি? বোবা যায়, ধর্মসম্প্রদায়কে এককালে শৈব- 

সম্প্রদায় আত্মসাৎ করে ফেলেছিলেন এবং নিয়বঙ্গ সেই আত্মীকরণের অন্ততম 
কেন্দ্র ছিল। সদ্ধিক্ষণের এই সংস্কৃতিছন্দের প্রমাণম্বরূপ বহড়ুর ধর্মরাজ বিরাজ 

করছেন এবং তার পাশেই রয়েছেন শিব । আত্মসাতের পূর্বাবস্থা। তারপর 



বড় ও ময়দা ৬১৫ 

ভিন্ন নাঞগ্রহণ--বাবাঠাকুর ও পঞ্চানন-_কিস্ত শিবের বেশ ধারণ করে 

তারপর গণদেব্তার জয়, বা শিবের জয়-জয়কার। 

চব্বিশপরগণার মথুরাপুর-লম্্মীকাস্তপুর রেলপথে বহু স্টেশনের পশ্চিমে বদ, 
পুবে ময়দা গ্রাম। গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রায় একক্রোশ পথ হেঁটে ময়দা 

পৌছতে হয়। পাশে আদিগঙ্গার অবলুপ্ত খাত। সেই খাতের একটা 
সীমান্তে ময়দা গ্রাম। কালীঘাটের কালীমন্দিরের মতন ময়দার বিখ্যাত 

কালীমন্দিরও আদিগঙ্গার তীরে প্রতিষ্ঠিত। 
শিবনাথ শাস্ত্রী তার “আত্মচরিতে” মঙ্জিলপুরের কথা বলতে গিয়ে “ময়দা 

গ্রামের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন; ***'প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ও 

পোতুণগিজদের যাত্রাবিবরণে “ময়দা” নামক একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যাঁয়। 

এই মজিলপুরের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে ময়দা” নামে এক গ্রাম এখনও 
বিদ্যমান আছে।""*গ্রামের পার্থ মাঠে মাটি খুঁড়িতে খু'ড়িতে ভয় জাহাজ 
ও বোটের নিদর্শনন্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়। গিয়াছে । তাহাঁতেও অন্কমান 

হয়,'এক সময় এই পথে জাহাঁজাদি চলিত।” জাহাজ চলত খুব বেশিদিন 

আগে নয়। মহারাজা প্রতাপার্দিত্যের আমলেই এই পথে রীতিমত জাহাজ 

চলাচল করত। গঙ্গার মজাগর্ভে পুকুর খোঁড়ার সময় তাই জাহাজের ভগ্নাবশেষ 

পাওয়া আশ্চর্য নয়। ময়দার কালীমন্দিরের দরজা! এই ভাঙা জাহাজের কাঠ 

দিয়েই নাকি তৈরি। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোগল আমলে, ষোড়শ সপ্তদশ শতাঁবী থেকে বাংলা- 

দেশের “ভূঞা” ও জমিদারদের কর্মচারী ও আচার্য পুরোহিতরা নিম্ববঙ্গের এইসব 

অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তার মধ্যে যশোহর- 

রাজের কর্মচারীরাও আছেন এবং বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদের মতন মোগল 
আমলের নতুন জমিদারদের কর্মচারীরাও আছেন। কর্মচারীদের অধিকাংশই 
কায়স্থ এবং যজ্ঞপুরোহিত, গুরু ও কুলাচার্যরা ব্রাহ্মণ। যেমন জয়নগরের 

মিত্ররা সাবর্ণচৌধুরীদের কর্মচারী, মজিলপুরের দত্তরা যশোহররাজের এবং 

তাদেরই কুলগুরু উদ্গাতা-্রাঙ্মণদের বংশধর শিবনাথ শান্ত্রী। তারপর 
কোম্পানীর আমলেও কায়স্থ দেওয়ান ও কর্মচারীরা কলকাতার কাছে এই সব 
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অঞ্চলে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। বহড়ুর বন্থরা তাদের অন্যতম। 
এইভাবে মোগলযুগ থেকে নিয়বঙ্গের গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তন হতে থাকে। 
তার আগে সমগ্র নিম্নবঙ্গে পৌওক্ষত্রিয়দেরই একাধিপত্য ছিল। আজও 
তাঁদের “মগ্ডল' (গ্রাম্য অধিপতি ) উপাধি অতীতের সেই গৌরবময় স্মৃতি বহন 
করছে এবং আধিপত্য আজও তাদের ক্ষু্ হয়নি । | 

ময়দা গ্রামের বন্থ-চৌধুরী, ঘোষ ও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার খুব বেশি হুলে 
ছু-শ আঁড়াই-শ বছরের বেশি প্রাচীন বাসিন্দা নন। ময়দা! গ্রামে আজ কয়েক 

ঘর ধীবর, রজক ও আন্যান্ শ্রেণীর লোক ছাড়া কায়স্থ-ব্রা্ষণেরই বাঁস বেশি । 
কিন্তু ময়দার আশপাশের গ্রাম সম্বন্ধে ( বাঁশতলা, বটতলা, কালীনগর, শ্রীপুর, 

গঙ্গাপুর ) খোঁজ করে জেনেছি প্রত্যেকটি পৌও ক্ষত্রিয়প্রধান গ্রাম, কেবল 
শ্রীপুর মাহিহ্তপগ্রধান । ময়দ! ও তার পাশাপাশি গ্রামের এই সামাজিক সংস্থান 

থেকে নিয়বঙ্গের এতিহাসিক রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

ময়দার “কালী” কতদিনের প্রাচীন বল! যায় না, তবে ময়দার কাঁলীমন্দির 

খুব বেশিদিনের প্রাচীন নয়। স্থানীয় লোক অনেকে বলেন যে, মন্দিরটি নাকি 

বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ময়দা গ্রামে শীতলা, মনসা 
প্রভৃতি লোকদেবতারাও আছেন। “বিবিমা, আছেন, হিন্দু-মুসলমাঁনের 

লৌকিক সংস্কৃতিসমন্থয়ের প্রতীকরপে। এই ধরনের «বিবিমা” পীর ও গাজীর 
দরগাহ ইত্যাদি সমগ্র নিম্ববঙ্গে ছড়িয়ে আছে, হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 

বিচিত্র সংস্কৃতিসমন্থয়ের নিদর্শনম্বরূপ | ময়দা গ্রামের উল্লেখযোগ্য লোকদেবতা 

হলেন ধর্মঠাকুর'। উল্লেখযোগ্য কারণ, ময়দার ধর্মঠাকুরও বহুডুর মতন 

কুর্মাকতি নন। আকারে ছোট, স্বল্প ভয়াবহ এবং পাশাপাঁশ দুটি মৃতি 
খড়ের চালাঘরে প্রতিষ্ঠিত, কালীমন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে। গ্রামের রজকরাই 
পৃজারী, বৈশাখী বুদ্ধ পুিমায় সমারোহে পৃজা হয়। “বাবাঠাকুর” অথবা “পঞ্ধানন' 
নামে পরিচিত দেবতার মতন মূত্তি, অথচ ধর্মরাজ। পৃজারীও অত্রাহ্মণ। 
বহড়ুর মতন ময়দা গ্রামেও গণদেবতা মহাদেব মৃতিতে রূপান্তরিত হবার 
ূ্বাবস্থায় বাবাঠাকুর তথা পঞ্চাননের বেশে ধর্মরাজ” নামে বিরাজ করছেন । 



আটিসারা ও বারুইপুর 
শ্রচৈতন্ত নীলাচল যাত্রাপথে আদিগঙ্গার তীরে আটিসারা গ্রামে অবতরণ 
করেছিলেন। সেই গ্রামে শ্রীঅনস্ত নামে এক পরম সাধু বাস করতেন। এক- 
রাত্রির জন্য তার গৃহেই শ্রীচৈতন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সারারাত্রি 

কৃষ্ণকথা কীর্তন করেছিলেন। পরদিন প্রভাতে অনন্ত পর্ডিতের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে আদিগঙ্গার পথে আবার তিনি নীলাচল যাত্রা আরম্ভ করেন। 
বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্ততাগবত, গ্রন্থে আটিপাঁর! গ্রামের এই কাহিনী উল্লেখ 
কর! হয়েছে £ | 

হেনমতে প্রভু তত্ব কহিতে কহিতে। 

উত্তরিলা আমি আটিসার1 নগরেতে ॥ 

সেই আটিসারা-গ্রামে মহাভাগ্যবান। 
আছেন পরম সাধু-_শ্রীঅনস্ত নাম ॥ 
রহিলেন আপি প্রত তাহার আলয়। 
কি কহিব আর তীর ভাগ্য সমুচ্চয় ॥ 

অনস্ত পণ্ডিত অতি পরম উদ্দার। 

পাইয়া পরমানন্দ বাহ্ নাহি আর | 

( শ্রীচৈতন্তভাগবত-_অস্ত্য, ২য় অঃ) 

আটিসার! গ্রামের অস্তিত্ব এখন বারুইপুরের মধ্যে বিলুপ্ত । তার স্বতন্ত্র 

কোন সত্তা নেই, কিন্তু এই আটিসারার জন্তই বারুইপুর আজ বৈষ্থবসম্প্রদদায়ের 
অন্যতম শ্রীপাট ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে । কট্কিপুকুর, সদাব্রতঘাট, 
কীর্তনখোলাঘাট নামে আজও যে কয়েকটি পুক্ষরিণী বারুইপুরে দেখ! যায়, তা 
প্রাচীন ভাগীরর্ীর খাতের উপর স্থাপিত বলে স্থানীয় লোকের কাছে গঙ্গার 

মতনই পবিভ্র। “কট্কিপুকুর' নামকরণের কারণ হল, এই ঘাট থেকে 
শ্রচৈতন্ত কটকের পথে নৌকা! করে যাত্রা করেছিলেন, অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে 
একরাত্রি বিশ্রাম নিয়ে। 'সদীত্রত ঘাট, এখনও গঙ্গার থালের সঙ্গে সংযুক্ত 

রয়েছে দেখা যায়, মাঁত্র কয়েকবছর আগেও খালপথে নৌকা এসে ঘাটে 
ভিড়ত। এখন পুকুরের মাছ রক্ষার জন্য খালের সংযোগপথ বন্ধ করে দেওয়া 
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হয়েছে। “কীর্তনখোল! ঘাট” কুলগী রোডের ঠিক পাঁশে, গঙ্গার খালের ধারে। 
সারারাত্রি এই স্থানে শ্রীচৈতন্ত কীর্তন করেছিলেন, তাই এর নাম কীর্তনখোলা 
ঘাট। গঙ্গার খালটি এখনও লক্ষ করলে দেখ! যায়, বারুইপুর থেকে রাজপুর 

গড়িয়া-টালিগঞ্জ ঘুরে এসে কালীঘাটের আদিগঙ্গার সঙ্গে মিশেছে -এবং বারুইপুর 
থেকে আরও দক্ষিণে মথুরাঁপুর-খাড়ি-ছত্রভোগ পর্যস্ত গেছে। প্রাচীন ভাগীরঘীর 

লুপ্তধারা চিনতে একটুও কষ্ট হয় না। মথুরাপুর-খাঁড়ি-ছত্রভোগ থেকে ভাগী- 

রথী শতমুখী ধারায় গিয়ে সাগরসঙ্গমে মিলিত হত। কাকদীপের গঙ্গাতীরে 
দাড়িয়ে সাগরদ্বীণ পরিফাঁর দেখা যায়। 

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রাকালে বারুইপুর ও আটিদারা গ্রামের কি অবস্থা 
ছিল তার কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। তবে গঙ্গাতীরবর্তা 
দক্ষিণের এই সব গ্রামের অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বারুইপুরে পান- 

ব্যবসায়ী বারুইরাই ছিলেন প্রধান বাসিন্দা এবং তাঁদের জন্যই গ্রামের নাম 

বারুইপুর হয়েছে । আজও বারুইপুরে বোধ হয় বারুইদের সংখ্যাই বেশি, তবে 

পানের বরোজ বারুইপুরে আর দেখা যায় না। এখন বারুইপুরে পেয়ারা, 

লকেট, সফেদা, গোলাপজাম, আম, কাঠাল প্রভৃতি নানারকমের দেশী ফলের 

চাষ হয়। বারুইরা এখন অধিকাংশই চাঁকুরিজীবী | বারুইর! ছাড়া প্রাচীন 
বারুইপুরে ধীবর, যোগী ও পৌগুক্ষত্রিয়দেরও বাঁস ছিল। মগ্ুলপাড়া, যোগী- 
পাড়া ইত্যাদি নামের মধ্যে তাঁর পরিচয় রয়েছে। 

বারুইপুরের বিখ্যাত কায়স্থ জমিদার রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ বলভব্রের 
পুত্র মদনমোহনের জমিদারীপ্রান্তি সম্বন্ধে একটি কিংবাস্তী আছে। মুর্শাদকুলী 
খীর আমলে বাকি খাজনার দায়ে মদনমোহন বন্দী হয়েছিলেন । বন্দী থাকার 

সময় গাঁজীসাহেব মুর্শাদকুলী খাঁকে স্বপ্নে আদেশ দেন মদনমোহনকে মুক্তি 
দিতে এবং নতুন জমিদারী দান করতে । গাজীদাহেবের শ্প্রাদেশে নবাব 
মদনমোহনকে দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলের জমিদারী দেন। রায়চৌধুরীদের এই 
জমিদারীর অনেকটাই দেবোত্বর ও পীরোত্তর সম্পত্তির অন্ততুক্ত। এই 
কিংবাস্তীর সঙ্গে ্রতিহাপিক সত্য অনেকখানি জড়িয়ে আছে। “রায়চৌধুরী? 
উদ্ধাধী নবাবী আমলের বোবা যায়, রাজন্ব-আদায়কারী থেকে তার! 'জমিদার' 

হয়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গে গাঁজীদাহেবের যে কি অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল তা” 
রায়চৌধুরী পরিবারের জধিদারীপ্রাধ্ধির সঙ্গে জড়িত গাজীসাহেবের এই 

ব্ 



আটিসার! ও বারুইপুর ৬১৯ 

কিংবদন্তী থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। সাধারণত হিন্দু দেবদেবীরাই 
আমাদের স্বপ্রাদেশ দেন, কিন্ত এখানে গাঁজীসাহেব হ্বপ্রাদেশি করলেন হিন্দু 
জমিদারকে জমিদারী অর্পণ করার জন্য । বিচিত্র নয় কি? চব্বিশপরগণা 

জেলায় ঘত ঘুরছি ততই মনে হচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গের মতন হিন্দু-মুসলমানের মিলন 

ও আদর্শসমস্থয়ের এত বড় ক্ষেত্র বোধহয় বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। 
এত সাশরদায়িক হানাহানি ও বিদ্বেষের মধ্যেও দক্ষিণবঙ্গের এই বিচিত্র 
এঁতিহাসিক বিশেষত্ব আজও অক্ষ রয়েছে, কোথাও আঁচড় লাগেনি। 

ধপ ধপির ব্যান্রদেবতা দক্ষিণরায়, ঘুটিয়ারী শরীফের বিখ্যাত গাজীসাহেবের 

দরগাহ ইত্যাদি বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের দেবোত্বর ও পীরোত্তরের 
অন্ততুক্ত। সবটাই মেপিনীমল্ল পরগণাঁর অধীন এবং এই পরগণার জমিদার 

রাঁয়চৌধুরীরা । ঘুটিয়ারী শরীফ ( কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল দূরে, সোনারপুর 
থেকে ক্যানিং শাখাপথের' স্টেশন ) মুসলমানদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান । 

পীর গাজী মোবারক আলির দরগাঁহ ও মসজিদ এইখানে প্রতিষ্ঠিত। গাজী- 

সাহেব এইখানেই দেহত্যাগ করেন এবং রায়চৌধুরীরাই এই দরগাহ তৈরি 
করে দেন। প্রতিবছর অন্বুবাচীর সময় এখানে বৃহৎ মেল! ও উৎসব হয় এবং 

উৎসবে হাজার হাজার হিন্দু-মুললমান যাত্রীর লমাগম হয়। হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়েই গাজীসাহেবের দরগাহে শিরণি দিয়ে থাকেন। এখনও উৎসবের সময় 

রাঁয়চৌধুরীদের বাড়ি থেকে প্রথমে শিরণি দেওয়া হয়। কালীমন্দিরে ও 
শিবমন্দিরে যেমন স্থানীয় জমিদার! প্রথম পূজা দেন, ঘুটিয়ারী শরীফের 

গাঁজীসাহেবের দরগাহে তেমনি বারুইপুরের রায়চৌধুরীরা প্রথমে শিরণি দেন। 

কালীঘাট ও অন্যান্ত গীঠস্থানের মতন ঘুটিয়ারী শরীফও দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম 

তীর্থস্থান। পার্থক্য শুধু এই যে, মুসলমানদের এই তীর্ঘস্থানের প্রধান হোতা 

হিন্দু জমিদার এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোকের 

সস্গমে তীর্ঘস্থানটি সরগরম । এখানে কোন জাঁতিভেদ ও সম্প্রদায়তেদ নেই। 

বারুইপুরের দেবদেবীর বিচিত্র সমাবেশের মধ্যেও সর্বধর্মসমন্বয়ের চমৎকার 

পরিচয় পাঁওয়া যায় এবং অধিকাংশ দেবদেবীই রায়চৌধুরীদের দেবোত্তর, 

ব্রদ্মোত্তর ও পীরোত্তর আজও ভোগ করছেন দেখা যায়। প্রথমে পঞধচানন্দ 

ওরফে পাচুঠাকুরের কথা বলতে হয়। গ্রামের মধ্যে বৈস্ঘপাড়ায় প্রাচীন 

ছুটি বাঁধানো! অশ্বখগাঁছের তলায় পঞ্চানন ঠাকুর বিরাজ করেন, কোন মন্দির 



৬৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

নেই। হাটতলায় আরও একজন পঞ্চানন আছেন এবং পঞ্চাননের কাছে 

গাজীসাহেবও আছেন। এ ছাড়া বিশালাক্ষী দেবী আছেন এবং রায়চৌধুরীদের 
গৃহদেবতা৷ কালীমৃতি আনন্দময়ী দেবী আছেন। আনন্দগিরি প্রতিষ্ঠিত বলে 
আনন্দময়ী। সামনে পঞ্চমুণ্ডী আপনে উপবেশন করে আনন্দময়ীর পুজা করা 
হয়। রায়চৌধুরীদের রাসলীলার উৎসব ও মেলাও বিখ্যাত। রায়চৌধুরীদের 
পাঁড়ার মধ্যেই “বিবিমা? বা ওলাবিবি আছেন, রায়চৌধুরীরা পৃষ্ঠপোষক, 
মুনলমান ফকির পূজারী এবং কলের! বসস্তের সময় হিন্দু-মুসলমীন নিবিশেষে 
সকলেই পৃজ! দেন। পাশেই আটিসারায় গৌরনিতাইয়ের বিগ্রহের নিত্যপুজা 
হয়। এ ছাড় চড়কের গাঁজনও হয় বারুইপুরে এবং এখনও ভৃগুরামের কেশ 

নিয়ে এসে গাজনের উৎসব আরম্ভ করা হয়। “ভৃগুরামের কেশের, কাহিনীটি 

উল্লেখযোগ্য । পৌও ক্ষত্রিয় ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে পূর্বে অনেক বিখ্যাত 
লাঠিয়াল ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। স্থানীয় জমিদাররা অনেকক্ষেত্রে তাদের 
শরণাপন্ন হতেন। বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদের সঙ্গে বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের 
জমিদারীর সীমানা নিয়ে একবার বিরোধ হয় এবং সেই বিরোধের সমাপ্তি 
হয় উভয়পক্ষের লাঠিয়ালের সন্ুখযুদ্ধে। সাঁবর্ণচৌধুরীদের লাঠিয়ালদের সর্দারের 
নাম ছিল ভূগুরাম। রায়চৌধুরীদের পক্ষের লাঠিয়ালরা তলোয়ার দিয়ে 
ভূগুরামের শিরশ্ছেদন করেন এবং অবশেষে তাদেরই জয় হয়। ঘটনাটি চৈত্র 

মামের গাঁজনের দিন ঘটে। ভূগুরামের সেই কাটামুণ্ডের কেশ আজও 
বংশপরম্পরায় রক্ষিত আছে এবং আজও বাঁরুইপুরের গাজনোৎসবের সময় 
ভূগুরামের সেই কেশ উৎমব-অঙ্গনে না আনলে গাঁজন শুরু হয় না। বীরত্বের 

নিদর্শনম্বরূপ ভূগুরামের কেশ আজও বারুইপুরের গাজনের উৎসবের অপরিহার্ষি 

অঙ্গ হয়ে রয়েছে। 



মজিলপুর 
আদিগঙ্গার মজাগর্ভের উপর দিয়ে বারুইপুর-লক্্মীকাস্তপুর রেললাইন ও 

বারুইপুর-বিষুপুর রাস্তা গিয়েছে। সেই রাস্তার পশ্চিমে জয়নগর, পুবে 

মজিলপুর গ্রাম। জয়নগর প্রাচীন গ্রাম, মজিলপুর অপেক্ষাকৃত নবীন। 
মধ্যযুগের প্রাস্তসীমায় পৌছে আমরা মজিলপুর গ্রামের প্রথম পরিচয় পাই। 
এমনও হতে পাঁরে যে, মজিলপুর গ্রামটাই হয়ত আগে আদিগঙ্গার প্রবাহপথ 

ছিল। আদিগঙ্গ! তখন প্রশস্ত নদী ছিল। সেই আদিগঙ্গ! দিয়ে পতুগীজদের 
জাহাজ চলত গঙ্গার উপর দিয়ে, শিবপুরের পাশ দিয়ে, এবং আছুল গ্রামের 

কাছে বর্তমান সীঁকরাইলের খাল দিয়ে গিয়ে বরাবর হুগলী জেলার অপ্তগ্রামে 

পৌছত। উলুবেড়িয়ার পাশ দিয়ে সরস্বতী নদীর মুখ পর্বস্ত যেতে পারত না, 
কারণ খিদিরপুর থেকে রাজগঞ্জ পর্যস্ত তখন ভূখণ্ড ছিল। থিদিরপুর থেকে 
জয়নগর-মজিলপুর পর্যস্ত আদিগঙ্গার ছুই পাশে গ্রামের নাম প্রাচীন পতৃগীজ 

মানচিত্রে দেখা যায় । রেনেলের গাঙ্গেয় বদীপের মানচিত্রে দেখা যায়, বর্তমান 
মজিলপুরের পশ্চিমাংশের যে বিস্তৃত নিয়ভূমি ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গঙ্গার 
বাদা” নামে পরিচিত, ঠিক তার উপর দিয়েই আদিগঙ্গার প্রবাহ বইত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা । এই আদিগঙ্গার মজাগর্ভে নতুন বসতি 
ও গ্রামের উৎপত্তি হয়েছে বলেই হয়ত তার নামকরণ হয়েছে 'মজিলপুর?। 

যোঁড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে প্রাচীন ভাগীরথীর বা আদিগঙ্গার 
তীরবত্রণ অনেক জনপদের উল্লেখ আছে দেখা যায়, কিন্তু মজিলপুরের কোন 
উল্লেখ নেই। অথচ জয়নগরের উল্লেখ আছে। তাতে মনে হয়, সপ্তদশ 

শতাব্দীর পরে কোন সময় বর্তমান মজিলপুর গ্রামের ( উৎপত্তি না হলেও) 

খ্যাতি হয়েছে। 

মজিলপুর-নিবাসী স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী তার “আত্মচরিত' গ্রন্থে 
লিখছেন ঃ “এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদ্্সার সময় 
যখন রাজা মানসিং শোর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত 
নামক একজন সন্ত্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক, সপারিবারে “যশোর” বিভাঁগ হইতে 
পলায়ন করিয়া এ চড়ার উপরিস্থিত গ্রামে ( মজিলপুরে ) স্থন্দরবনের ভিতরে 
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আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। তাহার সহিত তাহার ষজ্ঞপুরোহিত 

ও কুলগুরু শ্রীরুষ্ণ উদ্গাতা৷ নামক এক ব্রাহ্মণ আপিয়৷ তাহারই প্রদত্ত এক 

সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্ব- 
পুরুষ (অর্থাৎ শিবনাথ শান্্রীর )।” মজিলপুরের দত্তের পুরাতন কুলজীতে 

লেখা আছে যে, ১৬০৬ সালে তাদের পূর্বপুরুষ চন্দ্রকেতু দত্ত এবং ভট্টাচার্য ও 
পোগ্ডাবংশের পূর্বপুরুষ শ্রীরু্ণ উদ্গাতা৷ ও রঘুনন্দন পোঁতা প্রাচীন যশোহর 
রাজ্য থেকে সপরিবারে মজিলপুরে এসে বসবাস করেন। চন্দ্রকেতু দত্ত 
মহারাজ! প্রতাঁপার্দিতোর মুন্সীর কাজ করতেন। মনে হয়, ইসলাম খার 
সেনাবাহিনীর কাছে প্রতাপাদিত্য যখন যুদ্ধে পরাজিত হন তখন তার স্থবিস্তৃত 
যশোহর-রাজ্যের মধ্যে সাময়িক বিশৃঙ্খল! দেখ! দেয়। রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তনের 

মতন আমাদের দেশে অনবরত রাজা ও রাজবংশের পরিবর্তন হয়েছে, 
কিন্তু গ্রাম্যসমাজের ক্ষতি বা পরিবর্তন হয়নি বিশেষ। পরিবর্তনের কারণ 

ঘটেনি। কিন্তু রাজ ও রাজদরবার কেন্দ্র করে ধারা কতকটা পরগাছার মতন 

জীবনধারণ করতেন-__-সভাপপ্ডিত, গুরু-পুরোহিত, আমলা-অমাত্যবর্গ__রাষ্্ীয় 

বিপর্যয়ের মধ্যে তাদেরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটত। এইরকম এক ভাগ্যবিপর্যয়ের 

মধ্যে পড়েই প্রতাপাঁদিত্যের আমলা-অমাত্য, পণ্ডিত-পুরোহিতরা সপ্তদশ 

শতাব্বীতে যশোহর ছেড়ে সুন্দরবনের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ জনবিরল গ্রামে এসে 

বাস করতে আরম্ভ করেন। তারা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বর্ণের লোক। 

মজিলপুরের দত্ত ও ভট্টাচার্দের ইতিহাসও তাই । 
এই দত্তপরিবার ও বাৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণের! ক্রমে মজিলপুর গ্রামের 

মধ্যভাগ ছেয়ে ফেলেছেন। প্রাচীন গ্রাম-সংস্থান ভেঙে ছত্রতঙ্গ করে দিয়ে 

তার! যেন নতুন একটি গ্রাম গড়ে তুলেছেন মনে হয়। শুধু নতুন গ্রাম নয়, 
নিবঙ্গে উন্নতিশীল ও প্রগতিশীল কয়েকটি গ্রামের মধ্যে মজিলপুর আজ যে 
অন্যতম স্থান অধিকার করেছে, তা! প্রধানত তাদেরই প্রচেষ্টায়। মধাযুগের 

গ্রাম্যসমাজের ভিত ভেঙে গেছে মজিলপুরে ৷ সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ব্রাহ্মণ 

কায়স্থর৷ এসেছিলেন, তীদের মধ্যে কায়স্থরা ছিলেন চাকুরিজীবী এবং ব্রাহ্মণদের 

পেশা ছিল যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন। তার উপর, কলকাতা শহর 
থেকে 'মঙ্জিলপুর বেশি দূর নয়। কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা ও প্রগতি প্রায় 
মজিলপুরের' সমসাময়িক । রাজপুর থেকে কলকাতা শহর পর্যস্ত তখন 
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* নিয়মিত €দালদার ছন্ড় গাড়ি করে কোম্পানীর আমলের কর্মচারীবাবুরা 

যাতায়াত করতেন। রাজপুর থেকে মজিলপুর পাল্কিতে বা গোযানে 
যাওয়া চলত। সপ্তাহাস্তে যাতায়াতের অস্থবিধা ছিল না। কলকাতা 

শহরের সঙ্গে এই সহজ যোগাযোগের জন্য নিম্নবঙ্গের গ্রাম্যসমাজের দ্রুত 
পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষ করে কায়স্থ-ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের । কলকাতা শহরের 

বাজারের টানে সাধারণ গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তিতেও আঘাত লেগেছে । 

গ্রাম্য আত্মনির্রতা অনেকট। ভেঙে গেছে। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের 

নিয়ে একট! উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছে, ধার! গ্রামনির্ভর নন, শহরনির্তর | 

পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বিস্তার হয়েছে এই সব গ্রামে। মজিলপুর 

তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। দত্ত, ভট্টাচার্য ও পোগ্ডাবংশের পূর্বপুরুষরা আমবার, 

পর ক্রমে মঞ্জিলপুরের চক্রবর্তী, দে, কান্বায়ণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বংশের 
পূর্বপুরুষর1ও গ্রামে এসে বসবাম করেন। চন্ত্রকেতু দত্তের প্রপৌত্র রামচন্দ্র 
দত্ত ক্রমে সুন্দরবন অঞ্চলে বিস্তৃত জমিদারী লাভ করেন। উদ্গাতা কান্বায়ণ, 

চক্রবর্তা ও অন্যান্ত ব্রাহ্মণবংশে প্রসিদ্ধ প্ডিতদেরও আবির্ভাব হয় এবং 

মজিলপুর গ্রাম টৌল-চতুগ্পাঠী ও সংস্কৃতচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 
ভষ্টাচাধপাড়ার শিবমন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে ছাত্র ও 

দেবালয়বহুল প্রাচীন মজিলপুরে শিক্ষার জন্য অনেক চতুষ্পাঠী ছিল এবং 
সেগুলি জখ্দার ও অন্তান্ত ধনী ব্যক্তিদের বৃতি বা নিষ্কর ভূমিস্বত্ব থেকে 

পরিচালিত হত। তারপর উনবিংখ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের সময় 

তার ঢেউ মজিলপুরেও পৌছায়। ইংরেজীশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হতে 
থাকে। শিবনাথ শাস্ত্ীর 'আত্মচরিতে” তার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

শক্তিপীঠরূপে মজিলপুরের ধরন্বস্তরী' কালীবাড়ি বিখ্যাত। কথিত 
আছে, মজিলপুরের চক্রবর্তাঁবংশের আধিপুরুব জনৈক রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তা 
পরিব্রাজজকরূপে ভ্রমণকালে ভৈরবানন্দ স্বামী নামে কোন তান্রিক সাধকের 

সাহচর্ধলাভ করেন এবং ভায়মণ্হারবারের কাছে নাজর! গ্রামে উপস্থিত হন। 

পরে তৈরবানন্দ স্বামী মজিলপুরে আদিগঙ্গাতীরে কালীপীঠ স্থাপন করেন। 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মজিলপুরে এই কালীপীঠ স্থাপিত হয়। তারপর 

১ভরবানন্দের উপদেশেই তার প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজার জন্ত রাজেন্দ্র চক্রবর্তী 
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নাজর! গ্রাম থেকে এসে মজিলপুরে বিবাহ করে বসবাস করতে আরম 

করেন। এই কালীপীঠই মজিলপুরের ধন্বস্তরী কালী নামে প্রসিদ্ধ । এখানে 

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিম্নবঙ্গের জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ করে 

প্রাচীন ভাগীরথী বা আদিগঙ্গার তীরবর্তা নানাস্থানে তান্ত্রিক পাধকর! যোড়শ 
সপ্তদশ শতাবী থেকে শক্তি-সাধনার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন দেখা যায়। 
ছত্রভোগ থেকে আরম্ভ করে মজিলপুর, ময়দা, রাঁজপুর, বোড়াঁল, কালীঘাট, 

চিৎপুর প্রভৃতি আদিগঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলি শাক্ত সাধনার কেন্দ্র ছিল। 
মজিলপুরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোৌকদেবতা হলেন পণ্ডিতপাড়া ও 

কয়েলপাড়ার পঞ্চানন ঠাকুর | কিন্তু পঞ্চানন ঠাকুর কেবল এক! নন, একাধিক 

সঙ্গীসহ বিরাজমান । কয়েলপাড়াঁর পঞ্চাননের গভীর পাশুটে রঙের ভয়ঙ্কর 
মুত্তি, পাশে শীতল! ঠাকুর ( গর্দভবাহন ) ও দক্ষিণরাঁয় ( বারাঠাকুর ) আছেন। 

পগ্ডিতপাড়ার পঙ্নন ও শীতল পাশাপাশি বিরাঁজমান, রান্তার তেমাথার 

মোড়ে একটি সাধারণ ইটের ঘরে । আগে চালাঘর ছিল এবং ঘটে পুজা! হত, 
কোন মুক্তি ছিল না। পঞ্চানন ও শীতলার সামনে ছোট ছোট একাধিক 
দেবতা আছেন-__বারাঠাকুর, জরাহ্গর ও বসস্ত রায়। পাশেই জয়নগরে 
রক্তাখা পাড়ায় যে পঞ্চানন ঠাকুর আছেন, তিনি কিস্তু বুষভবাহন। তার 

পাশাপাশি আরও কয়েকটি পুরাতন পঞ্চানন আছেন, তাদের কোন বাহন 

নেই। লোঁকদেবতা ধর্মঠাকুর ক্রমে পঞ্চানন্দ রূপের ভিতর দিয়ে যে পরিপূর্ণ 

শিবমৃত্তিতে বূপাস্তরিত হয়েছেন, রক্তাখাপাড়ার পধ্চাননরা! তার সাক্ষী 
রয়েছেন। মজিলপুরের কয়েলপাড়া, পণ্ডিতপাড়া এবং পাশেই জয়নগরের 

রক্তার্খীপাড়ার পঞ্চানন, শীতল ও ব্যাপ্রদেবতার সমাবেশ ও মুত্তিভেদের 
ভিতর দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের লোকসংস্কৃতির সমন্বয় ও পরিবর্তনের ধারাটি খুব 

চমৎকারভাবে চোখের সামনে ফুটে ওঠে । 
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ছত্রভোগ ও চক্রতীর্থ 
হিন্দুযুগে আঙিগঙ্গার ভীরে ছত্তোগ একটি নমৃদ্ধ গণ্গ্রাম ও বনররণে 

প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে ছুয়। এখনও কাঈীনগরের তিন-চার জোশ 
দক্ষিণে ছুতারভোগ নামে একটি নদী আছে। মনদার ভাসান, চত্রীর গান, 

চৈতন্ত-চরিতাম্তত, চৈতন্ততাগবত, রায়মঙ্গল প্রভৃতি পুথি ও গ্রন্থাদি 
থেকে জানা যায় যে, আজ থেকে চার-পাঁচশ বছর আগেও আদছি- 

গঙ্গার এই পথে নিম্বঙ্গের অন্ততম শক্তিপীঠ ছত্রভোগে রাঙালী সঙাগর 
ও তীর্থযাত্রীরা অবতরণ করে, ভ্রিপুরাহুন্দরী দেবী ও ভৈরব অস্থুলি্- 
শিব দর্শন করে, চক্রভীর্থে জান করে, সমুক্রের বুকে নৌকা ভানিয়ে 
দিতেন। 

কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বড়াশী, মাধবপুর, কাশপুর, খাড়ি প্রভৃতি গ্রামের ভিতর 
দিয়ে চলার সময় চারিদিকে চেয়ে দেখলে বাইরে থেকে জাজ আর কিছু যনে 

হয় না। ভিতরের দিকে বিস্তীর্ণ খাল ও বাদাভূমির কঙ্কালের দিকে চেক 
কেবল অতীতের সমৃদ্ধ রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে । ছত্রভোগ কতকালের 

প্রাঈীন তা আজও প্রত্বতত্ববিদ্রা সঠিকভাবে নিরধারণ করতে পারেননি 
গ্রাম্য লোকের! পুকুর খু'ড়েছেন, খাল কেটেছেন এবং সেই সময় একাধিক 
কালে৷ পাথরের হিন্দু দেবদেবীর মৃতি, ঘারফলক ও স্তভাদি পাওয়া গেছে। 
দেগুলি পাল ও সেন রাজত্বকালের তাকর্ষের নিদর্শন বলে মৃতিবিদ্র৷ জননুমান 

করেন। এরকম বিক্ষিপ্ত নিদর্শন নিয়বঙ্গে প্রচুর পাওয়! গেছে, বিদ্ত তার 
ধারাবাহিকতা নির্ধারণের চেষ্টা আজও করা ছয়নি। মধাযুগের বাংল! 
সাহিত্যে এইসব অঞ্চলের ঘন্ ঘম উল্লেখ কর! হয়েছে এবং অকারণে করা 

হয়ন্ছি সিজার দারা বাগালারীরদাগারিজ নাত 
উ্লেখ থাকত ন1। 
কাব হান চীন ছোপ বগম ও নি 

কথ! উল্লেখ করেছেন £ ূ | 
: ভাহিনে পনেক গ্রাম রে নারকেল ।. রী ধা ৭ 

ছঙতভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা ॥ 



১০০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ত্রিপুরা পৃজিয়া সাধু চলিল সত্থবর ৷ 
অন্থুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিল! সদাগর ॥ 

ধনপতি ও শ্রীমস্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্র প্রসঙ্গে এই স্থানের উল্লেখ করা 

হয়েছে। বিপ্রদানের মনসার ভাসানেও অনুরূপ উল্লেখ দেখা যাঁয় ঃ 

হুলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত। 

ছত্রভোগে গিয়৷ রাজা! চাপায় ব্যহিত। 
তীর্থকার্ধ টাদ রাজ! করিল তথায় । 

বর্দরিক! কুণগ্জল লইল নৌকায় ॥ 
বদরিকাঁনাথ বা অস্থুলিঙ্গ শিবমন্দিরের পাশে একটি পুক্রিণী আজও 

আছে-_তারই নাম 'বদরিক। কুণ্ড | চাদ সদাগর, ধনপতি ও শ্রীমস্ত সদাগর 

সকলেই ছত্রভোগে অবতরণ করে তীর্থকার্ধ শেষ করে সমৃজ্র যাত্রা করতেন 

দেখা যাচ্ছে । শ্রীচৈতন্তও যে নীলাচল যাত্রাপথে এই ছত্রভোগে অবতরণ 

করেছিলেন এবং ছত্রভোগ থেকে সমুদ্রপথে পুরীযাত্রা করেছিলেন, তার 
বিস্তৃত বিবরণ টচৈতন্তভাগবতে আছে । তখন রামচন্দ্র খা নামে জনৈক ব্যক্তি 
এই অঞ্চলের ভূত্বামী বা সামস্ত ছিলেন £ 

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান। 

যদ্যপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান॥ 

অন্যথ! প্রভৃর সঙ্গে তান দেখা কেনে। 
দৈবগতি আপিয়! মিলিল! সেই স্থানে ॥ 

এখাঁনে পরিষ্কার বল! হয়েছে যে রামচন্দ্র খা দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী 

ছিলেন। কে এই রামচন্দ্র খা? তখন সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকাল। 

হুসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দুর্দের মধ্যে অনেকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত 
ছিলেন এবং অনেকের খা উপাধি ছিল। রামচন্দ্র খা সেইরকম একজন 

নিয়বঙ্গের প্রতাপশালী হিন্দু সামস্ত ছিলেন। ছত্রভোগে তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্তের 
হঠাৎ দেখ! হয়েছিল এবং তিনি তার নীল।চল যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়ে- 

ছিলেন। তিনি কে, এই প্রশ্ন করতে ষখন স্থানীয় লোকেরা সকলে বলল-_ 

"এই, অধিকারী প্রত, দক্ষিণ রাজ্যেতে”__তখন শ্রীচৈতন্ত তাঁকে সমুদ্রপথে 
নীলাচল যাবার ব্যবস্থা করে দিতে অন্থুরৌধ করলেন। কিন্ত সেই সময় 

যোড়শ শতাব্দীর গোঁড়াতে, গৌড়ের স্থলতানের সঙ্গে উৎকলরাজের যুদ্ধ হচ্ছিল 



ছত্রভোগ ও চক্ততীর্ঘ ৬২৭ 

এবং মেদিনীপুরের অনেকাঁংশ তখন উৎকলের অস্ততূক্তি ছিল। স্থৃতরাং পথ 
নিরাপদ নয়। রামচন্দ্র খ! সেই কথা শ্রীচৈতন্তকে বললেন £ 

সবে প্রতু হইয়াছে বিষম সময়। 
সে-দেশে এ-দেশে কেহ পথ নাহি বয় 

কোন্ দিগ দিয়! বা পাঠাও লুকাইয়া। 
তাহাতে ভরাঙ প্রতৃ! শুন মন দিয়া ॥ 

এসব বল! সত্বেও শ্রীচৈতন্ত যখন তার সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন, তখন রামচন্দ্র 
খা বাধা হয়ে নৌকা ঠিক করে তার যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন: “হেই 
সময়ে কহে রামচন্দ্র ান। নৌকা আপি ঘাটে প্রভূ হইল বিদ্যমান ।* 

শ্রীচৈতন্য নৌকায় উঠলেন, ছত্রভোগের ঘাট থেকে। অদূরে সমুদ্র-_ 
অপর তীরে মেদিনীপুর । বিস্তীর্ণ জলপথ পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌছতে হবে। 
আজও অসংখ্য মাঝি, ব্যবসায়ী ও ধীবররা এই জলপথে মেদিনীপুর থেকে 

দক্ষিণবঙ্গে যাতায়াত করে। ডায়মগুহারবার থেকে কাকন্ীপ পর্যস্ত ভাগীরখীর 
তীরে দীড়িয়ে এই জলপথের রেখ! পরিষ্কার দেখা যাঁয়। চার-পাচশ বছর 

আগে সমুদ্র আরও কাছে ছিল, ভাগীরখীর আদরিপ্রবাহও অনবরুদ্ধ ছিল। 
সন্দরবনের জঙ্গল খাড়ি-ছত্রভোগের কাছ থেকেই সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ছিল। নৌকায় উঠে শ্রীচৈতন্ত মূকুন্দকে কীর্তন করতে আদেশ করলেন ঃ 
“প্রতৃর আজ্ায়শ্রীমূকুন্দ মহাশয় । কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥ 

নৌকার উপর যাত্রীদের এই কীর্তন শুনে মাঝির! যে ভয় পেয়েছিল, 
সেকথাও চৈতন্ততাগবতকার উল্লেখ করেছেন। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, 
সামনে বিস্তীর্ণ জলপথ এবং সেখানেও জলদন্থ্যদের উপদ্রব। মাঝির তাই 
যাত্রীদের ধীর স্থির শাস্ত হয়ে বসে থাকতে অনুরোধ করছিল ঃ 

অবুধ নাইয়া! বোলে, “হইল সংশয় । 
বুঝিলাঙউ আজি আর প্রাণ নাহি রয়। 

কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়। 
জলে পড়িলে মে বোল কুভীরেই খায় ॥ 
নিরস্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে। 
পাইলেই ধন-প্রাণ ছুই নাশ করে। 



৬২৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই। 

তাব্ত নীরব হও মকল গোসাঞ্ি॥? 

গৌসাইরা অবশ নীরব হলেন না, উড়িয়ার দেশ পর্যস্ত কীর্তনগাঁন করতে 
করতে চললেন, এই ছত্রভোগ থেকে । সেই ছত্রভোগ- হিন্দুযুগ: ও মুমলমান 
যুগেও যা! স্থসমৃদ্ধ গ্রাম, বন্দর ও তীর্থস্থান বলে দক্ষিণবজে পরিচিত ছিল, 
আজ ত| নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়েছে । অবনতির একাধিক কারণ আছে। 

প্রথম ও প্রধান কারণ, গঙ্গার প্রবাহধারার পরিবর্তন। দ্বিতীয় কারণ, গ্রচ্ 

ঝড়বন্যার গ্রারকৃতিক ছুর্ধোগ এবং তৃতীয় কারণ, মগ ও পতুগিজ জলদন্থযাদের 
নিয়বঙ্গে অমানুষিক অত্যাচার ও লুঠতরাজ । 

ত্রিপুরাহ্ন্দরী ও বদরিকানাথ দর্শন করে কাশীনগরের দিকে চললাম । 

মধ্যে গ্রনিদ্ধ চক্রতীর্ঘ। গঙ্গা, বিষ; শিব ও শক্তি-_এই চার মহাশক্তির 
অধিষ্ঠানের জন্ত একে চক্রতীর্ঘ বলা হয়। পুরী, কাশী, বুন্দাবনেও একটি 

করে চক্রতীর্ঘথ আছে, দক্ষিণবঙ্গেও আছে। নন্দার পুকুর নামে এখাঁনে একটি 

বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, চৈত্রমামে নন্দার স্নান উপলক্ষ্যে এখানে হাঁজার হাজার 

যাত্রীর সমাগম হয় এবং বিরাট মেলা বসে। নন্দার পুকুরের পাশেই শ্বশান, 
মহাশ্মশান নামে পরিচিত। মহাশশানের বুকেই চক্রতীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত। সামনে 

খালের উপর দিয়ে গুল পার হয়েই কাশীনগরের হাট, 'মাইবিবির হাট+ নামেই 
সকলের কাছে পরিচিত । নিয়বঙ্গে পশ্চিম-হ্ুন্দরবন অঞ্চলের বৃহত্তম বাঁণজ্য- 

কেনের মধ্যে অন্তম এই মাইবিবির হাঁট। হাটের মধ্যে একাধিক লোক- 

দেবতার! অধিষ্ঠিত আছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পঞ্চানন ঠাকুর ও 
প্লীতল! ঠাকুর । পঞ্চানন ঠাকুর হাটের মধ্যে পর্ণকুটিরেই প্রতিষ্ঠিত, শীতলা 

ঠাকুরের মন্দিরটি চমৎকার পাঁকা শান ধাঁধানো । মহাসমারোহে পঞ্চানন ও 

শীতল! ঠাকুরের উৎসব হয়। 
মাইবিবির হাট থেকে প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে ইতিহাসগ্রমিদ্ধ খাড়ি 

গ্রাম। হাট ছেড়ে খাঁড়ি গ্রামের পথ ধরে হাটা শুরু করলাম। 



খাড়ি গ্রাম 
দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার অন্ততম প্রাচীন এঁতিহাপিক স্থান খাড়ি গ্রাম। হিচ্দু- 
যুগের “খাড়ি-মগ্ডল' বা 'থাড়ি-বিষয়ের” ভৌগোলিক স্মৃতি “খাড়ি' গ্রামটি আজও 
বহন করে চলেছে। এখাড়ি” নামটির উৎপত্তি হয়েছে খাড়ি গ্রামের বিশেষ 
ভৌগোলিক অবস্থান থেকে, কোন উল্লেখযোগ্য এঁতিহাসিক ঘটনা থেকে! নয়। 
ইংরেজী “এস্ট,য়ারী” (50975) কথার অর্থ 'াড়ি?। নদীর প্রবাহ সাগর- 
সঙ্গমের কাছে যেখাঁনে ছোট ছোট সব্ধীর্ণ ধারায় (খালে ) বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে 

সাগরের দিকে ছুটে চলে, তাকেই “এন্ট,য়ারী' বা ্ধাড়ি' বলে। সেই 
বিশেষত্বের জন্যই দক্ষিণ-চব্বিশপরগণাঁর এই গ্রামটির নাম 'খাড়ি'। যে নদীটি 
এরই কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে অজন্র সক্কীর্ণ ধারায় অদূরে বঙ্গোপসাগরে 
গিয়ে মিলিত হত, তার নাম “আদিগঙ্গা' ব1 প্রাচীন ভাগীরথী | খাড়ি গ্রাঙ্ 
আদিগঙ্গারই খাড়ি। আজ তার খাড়িত্ব প্রায় নই হয়ে গেছে, তবু যেটুকু 
অবশিষ্ট আছে, তাই তার প্রাচীন মহিমা উপলব্ধি করবার পক্ষে যথেউ। 

উত্তর-পশ্চিম হন্দরবন (খাঁড়ি যার অস্তভূক্ত ) থেকে যে সব এঁতিহাসিক 
নিদর্শন আজ পর্যস্ত পাওয়া! গেছে তার অধিকাংশই মুললমানপূর্ব হিন্দুযুগের | 

ব্জয়সেন ও লক্্ণসেনের দুখাঁনি তাম্রপট্রলিপি চব্বিশপরগণ! থেকে পাওয়া 
গেছে। বিজয়সেনের বারাকপুরলিপিতে খাড়ি একটি “বিষয় বল! হয়েছে 
এবং লক্ণসেনের ্ুন্দরবনলিপিতে “খাড়িমগ্ুল” কথাটি আছে। হিন্দুযুগে 

বাংলাদেশের বৃহত্তম ভৌগোলিক বিভাগকে 'ভূক্তি' বল! হত, যেমন দগ্ুতৃক্তি, 
বর্ধমানতূৃক্তি, পৌগুব্নিতৃক্তি ইত্যাদি। 'তৃক্তি'র পরবর্তা ক্ষুদ্র বিভাগকে 
বিষয়? ও “মগ্ডল' বল! হত। মণ্ডলের অধীন বিভাগ ছিল 'খণ্ডল+ “আবৃত্তি, 

ও “ভাগ'। “আবৃতি' ছিল গ্তুরক' ও “পাটকে' বিভক্ত । 'পাঁটক'ই 
ছিল ক্ষুত্রতম ভাগ, প্রায় একটি গ্রামের অর্ধেক । প্রাচীন “বিবন়্ বা গুল 
কতকটা আধুনিক “মহুকুষার' মতন ছিল বল! চলে। খাঁড়ি-খাড্ডিখাঁটিকা 
প্রাচীন ছুটি তৃক্তির অধীন একটি বিরাট “মণ্ডল ছিল। প্রাচীন ভাগীরথীর 
পশ্চিমতীর ছিল 'পশ্চিমখাঁড়ি' বা পশ্চিম-খাটিকা' এবং পূর্বতীর 'পূর্বধাড়ি' 
€ বর্তমান খাড়ি )। পশ্চিমধাড়ির অন্তর্গত ছিল 'বেতড্ড+ বা! 'বেতড়চতুরক' 
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(আধুনিক হাওড়া জেলার “বেতড়' )। দক্ষিণরাঢ় থেকে পরবর্তীকালে 
কোন সময় হয়ত এই চতুরকটি বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছিল কোন কারণে। 
পশ্চিমখাড়ি ছিল বর্ধমানভূক্তির অধীন, পূর্বধাঁড়ি পৌও্ব্ধনভূক্তির অধীন। 
আলোচ্য খাড়ি এই পূর্বখাড়ি। 

লক্ষণসেনের উল্লিখিত স্ন্দরবনলিপিতে দেখ! যায় যে, ছাদশ শতাবীর 

শেষে (১১৯৬ খৃঃ অবে) শ্রামদ্দ ভোম্মনপাল (পাঠাস্তরে শ্রীমদন্মনপাল; 

লিপিবিদ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার ও এঁতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার 
ডোম্মনপাল পাঠই' গ্রহণ করেছেন ) নামে কোন সামন্ত পূর্বধাড়িতে একটি 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। লক্ষ্ণসেনের রাজত্বকালে ডোম্মনপাঁল তাঁরই 

অধীন একজন সামস্ত ছিলেন। কিস্ত লিপি পাঠে মনে হয়, তিনি স্বাধীন 

সামন্ত রাজাই ছিলেন। তা ন| হলে 'মহারাজাঁধিরাজ উপাধি তিনি নিজে 

ব্যবহার করার সাহস পেতেন না। লিপিতে বল! হয়েছে যে, অযোধ্যা থেকে 

এই পালবংশ এসে পূর্বখাড়ি দখল করেন। কি ভাবে দখল করেন তা জান! 
যায় না। ছু'জন রাজার কথা উল্লেখ কর! হয়েছে, তার মধ্যে একজনের নামের 

সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার কর! সম্ভব হয়নি। তবে তার উপাধি ছিল পরমমাহেশ্বর, 
মহামাগুলিক এবং নামের গোড়ায় 'গ্রীঁ ও শেষে 'পালদেব' ছিল। তার 
পরবর্তী রাজা হলেন 'মহাসামস্তাধিপতি, মহারাজাধিরাজ ভোম্মনপাঁল।” 

ইনিই ছাদশ শতাব্দীতে খাঁড়ির স্বাধীন সামস্ত রাজা ছিলেন। এই ডোশম্মন- 

পাল বাংলার পাল রাজবংশের কেউ কি না, তাও সঠিক বলা যায় ন|। হওয়াও 
বিচিত্র নয়। পালরাজত্বের পতনের পর হয়ত রাজবংশের কেউ স্থন্দরবনের 
এই অঞ্চলে পালিয়ে এসে গোপনে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং লক্ষমণসেনের 

রাজত্বের শেষদিকে তার দুর্বলতা ও অবনতির সুযোগ নিয়ে, বিদ্রোহ করে 

আত্মগ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে ষাই হোক এবং ভোম্মনপাল যেই হন 

তিনি ষে দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার বিদ্রোহী সামস্ত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। স্থন্দরবনলিপি থেকে হিন্দুযুগ ও সুসলমানযুগের সধ্ধিক্ষণের সামাজিক 
অবস্থার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। লক্্ণসেনের রাজ্যের আভ্যন্তরিক 

শৃঙ্খলা নই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অধীন সামস্তরা নানাস্থানে বিদ্রোহ করে 

স্বাধীনতা ঘোষণা করছিলেন। কেন্ত্রীয় শালনব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হয়ে 

আসছিল। একাধিক কারণে তার মধ্যে সেনরাঁজত্বকালের তীব্র বর্ণ বৈষম্য 
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ও জাতিতেদনীতিও অন্ততম কারণ হওয়া আশ্চর্য নয়। বাংলার বৃহ্তম লোক- 

সাধারণ সেনরাজাদের সামাজিক বিডেদনীতির সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় 
না এবং তাঁর! যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, এমন কথাও বল! যায় না । 
তার কোন প্রমাণ তামার পাতে ব! পাথরের গায়ে লেখা নেই। অন্তত এখনও 

আবিষ্কৃত হয়নি.। পূর্বখাঁড়ির শ্বাধীন শাসক শ্রীমদ্ ভোম্মনপাল এই ধরনের 

কোন সামাজিক বিভ্রোহের নেতা ছিলেন কিনা, তাও বলা যায় না। দক্ষিণ 

চব্বিশপরগণার পৌগু্ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্বপ্রধান গ্রাম্যদমাজের দিকে চেয়ে 
দেখলে এবং তাঁদের শৌর্ধবীর্ধের এঁতিহ্ের কথা মনে হলে কর্ণাটবংশীয় সেন- 
রাজাদের আমলে তাঁদের বিদ্রোহের সম্ভাবনা! একেবারেই অস্বাভাবিক বলে 

মনে হয় না। পশ্চিম-্থম্দরবনে খাড়ি হয়ত সেই বিদ্রোহের অন্ততম 
কেন্দ্র ছিল। 

মুসলমানযুগেও দেখা যায়, দক্ষিণবঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা 
সহজে সম্ভব হয় নি। পাঠান আমলেও তাই দেখা যায়, হিন্দু সামস্তরা দক্ষিণ- 
চব্বিশপরগণায় প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেছেন। চৈতন্তভাগবতকার- 

উন্নিখিত রামচন্দ্র খ! সেই রকম একজন সামস্ত ছিলেন। ছত্রভোগে (খাড়ি 
থেকে একক্রোশের মধ্যে ) তাঁর সঙ্গে খন নীলাচলযাত্রী শ্রীচৈতন্ডের সাক্ষাৎ 

হয়, তখন স্থানীয় লোকর! তাঁকে দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি বলে যেভাবে এক 

বাক্যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তীর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আন্বাঁজ কর! কঠিন 
নয়। মোগলযুগে রাজ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোগল সৈন্সের যে সংঘর্ষ হয়, 
তাতেও দক্ষিণবঙ্গের একট! বিশিষ্ট ভূমিকা! ছিল। তা! ছাড়া, হিন্দুসমাঁজের 

বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার প্রতি দক্ষিণচব্বিশপরগণাঁর সাধারণ লোকের 

ষে কোন সহানুভূতি ছিল না ( থাকতে পারেও না|), তাঁও মুসলমানযুগে এই 
অঞ্চলের ধর্মাস্তরের কাহিনী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। কৌনিগ্তগ্রথা ও 
যেল-থাক্-গ্রথা-জর্জরিত হিন্দুসমাঁজে ধারা অবজ্ঞাত ছিলেন, তারাই ইস্লাম- 

ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন আত্মধিক্কারে। শুধু মুসলমানযুগের নয়, ইংরেজযুগের 
কাহিনীও তাই। মুসলমান গানীসাহেবরা যা করেছিলেন, পরবর্তীকালে 
ইংরেজ পাঁদ্রী সাহেবরাঁও সহজেই তাই করতে পেরেছিলেন। হিন্দুসমাজের 
জাতিভেদপ্রথার প্রতি দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার যেন একট! জাতক্রোধ ছিল 
বলে মনে হয়। গাজীসাহ্বদের মতন পাদ্রীসাহেবদেরও তাই ধর্মগ্রচারের 



৬৩২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

অন্ততম লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দক্ষিণবাংলা! | উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে 
তাই খাড়ি অঞ্চলের এই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণটুকু পাওয়া! যায় £১ 

106 20100102] 5111885 15 80080 13301) 501081560 ৪ 

000100 8050 21 67078611812 9010001 17) 1857, 820 ৪ 18186 

00:00 ০0 096 00100180107 06 1301) ০:৩০ 01001861818 

০০015210, 

১৮৫৭ সালেই খাঁড়িতে একট গির্জা, একটি ইংরেজী স্কুল এবং বহু বাঙালী 

খৃষ্টান ধরণাস্তরিত ) ছিলেন দেখা ঘায়। প্রায় একশ বছর পরে ঘা দেখলাম, 
তা নতুন কিছু নয়। কেবল নতুন দৃষ্টিতে আর একবার খাড়ি গ্রামটিকে 

দেখলাম। খাড়ির নারায়ণীতলা দেখলাম। সাধারণ ইটের ঘরে নারায়ণী 
প্রতিষ্ঠিত, জমকালো কোন মন্দিরে নয়। সামনে মণ্ডপ। নারায়ণী চতুভূ্জা, 
ত্রিনয়না ও সিংহবাহিনী। শক্তির প্রতিমৃত্তি, পরিষার বোঝা যাঁয়। “ডাকার্ণবে, 
খাড়ির কথ! চৌযটটি পীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ বলে উল্লেখ কর! হয়েছে ।* 
হিন্দুযুগে খাড়ির প্রাধান্যের কথ! আগেই বলেছি। তন্ত্রপীঠ তার অনেক পরের 
পর্ব। মনে হয় যোঁড়শ সপ্তদশ শতাঁবীতেই এই সব পীঠস্থানের উৎপত্তি হয়, 

বিশেষ করে বাংলাদেশের তান্ত্রিক পীঠস্থান* খাড়ির নারায়ণী ছত্রভোগের 

ত্রিগুরাহুন্দরী তখন থেকেই প্রীধান্ত পেয়েছেন মনে হয়। নারায়নীর পাশেই 
দেখলাম খাড়ির গাজীসাহেব। অশ্বপৃষ্ঠে আমীন ধর্মঘোদ্ধা গাঁজীসাহেবের 
এরকম মৃতি চব্বিশপরগণায় আর কোথাও দেখিনি। অন্যত্রও দেখিনি । বৃদ্ধ 
এক মুসলমান ফকিরের কাছে বসে বসে গাজীসাহেবের মাহায্ম্ের কাহিনী 
এবং হিন্দু-মুনলমাননিধিশেষে গাজীর পূজারী ভক্তদের কথ! শুনলাম। খাড়ির 
সুদীর্ঘ এতিহাসিক জীবনের একটি পর্ধের প্রতিমূতি গা্ীসাহেব। তার 
পরবর্তী পর্বের ইতিহাস গির্জা ও বাঙালী থুষ্টানদের মধ্যে প্রতিকলিত হয়ে 

রয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির স্তরগুলি আজও এইভাবে খাড়িগ্রামে স্থবিস্তন্ত। 
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করঞ্ুলি ও কাটাবেনিয়া 
ডায়মণগ্ডহারবার থেকে কাকত্বীপের মধ্যপথে করঞ্চলি গ্রাম এবং পাশেই 
কাটাবেনিয়া। চলাচলের অন্থবিধা নেই, একটানা প্রায় ছাব্বিশ মাইল নতুন 
মোটর-পথ তৈরি হয়েছে। ভায়মণ্ডহারবার থেকে প্রায় তের চৌদ্দ মাইল পথ। 
করঞ্লি থেকে কাকম্ীপ আরও প্রায় দশ বারো মাইল। দক্ষিণ-চব্বিশ- 

পরগণার প্রায় সমস্ত এতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বোশষ্ট্য নিয়ে করঞ্রলির মতন 
একটি গ্রাম যে এখানে আশে-পাশে কোথাও থাকতে পারে, একখা কাক্ষত্বীপের 

পথে চলতে চলতে যেন ভাবাই যায় না। এককালে করঞ্জলি যে বেশ বরধিফু 
গ্রাম ছিল তা গ্রামের মধ্যে প! দিলেই বোঝা যায়। ঘোষপাঁড়া, দত্পাড়া, 

ব্রাহ্মণপাড়া, সর্দারপাড়া। (মাহিষ্য ), উত্তরপাড়া, চর্মকারপাড়া, ব্যগ্রক্ষত্রিয়পাড়া 
ইত্যার্দি কতকগুলি 'পাড়।' নিয়ে করঞজলি গ্রাম । সব পাড়ার চেহারা এক- 

রকম নয়। পাড়ায় পাড়ায় আথিক বেষম্য প্রতিফলিত। কোথাও পুরনো 
বাড়ির চুনবালির পলেস্তারা নতুন করে লাগানো, কোথাও পলেস্তার খসে 
পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে । কোথাও ইটের ভগ্নস্তংপের পাশে নতুন টিনের বা 
খড়ের ঘর উঠেছে। কোথাও চালাঁঘরগুলি বেশ স্ুবিন্তত্ত, কোথাও 
অবিস্তস্ত ও জরাজীর্ণ। বিভিন্ন পাড়ার নাম ও সন্নিবেশ দেখে বোঝ! ঘায়, 

প্রাচীন করঞ্জলির গ্রাম্যসমাজ রীতিমত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

গ্রাম্যরমাজের আত্মনির্ভরতাও অঙ্কুর ছিল। তারপর কলকাতা শহরের 

কয়েকঘণ্টার পথ, অকিস ও বাজার, তার ভিত ভেঙে দিয়েছে । পথের যত 

উন্নতি হয়েছে-_পায়ে হাঁটা পথ, গরুর গাড়ির পথ, মোটর পথ--শহরের 
টানে গ্রামের স্বাতন্ত্র তত ভেঙে গেছে । 

. কতজলি-কাটাবেনিয়া অঞ্চলের চারিদিক থেকে যে দব পাথরের দেবদেবীর 

মৃতি, ারফলক ও স্তভাদি পাওয়া! গেছে তা থেকে এইটুকু বোবা ঘায় যে, 
করঞলি ও কাটাধেনিয়া অঞ্চলের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। সাত-আট শত বৎসর 
পর্বস্ত, অর্থাৎ সেন ও পালরাজাদের রাজত্বকাল পর্যস্ত সেই ইতিহাসের জের 
টান! যায়। দেবদেবীর মৃত্তির অধিকাংশই বিষুমৃতি, বাস্দেবমৃতি, গণেশ- 
সৃতি। করঞ্জলির ঘোষেদের বাঁড়িতে কয়েকটি সৃত্তি এখনও আছে দেখলাম। 
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করগুলির পাশে দামোদরপুরে এই রকম কয়েকটি মৃত গ্রামের লোকের! পুজা 
করেন। কীটাবেনিয়া গ্রামে একটি বৃহৎ জৈন পার্বনাথের মৃতকে বিশালাক্ষী 
দেবীর পাশের ঘরে প্রতিষ্ঠা করে পৃজ| করা হয়। এত হ্থন্দর নিখুত পার্খ্- 
নাথের মৃত্তি ল্লই দেখ! যায়। জৈন পার্থনাথ ক্রমেই চব্বিশপরগণার প্রধান 
গ্রামদ্নেবতা পঞ্চানন ঠাকুরের শক্তি ও গুণের আধার হয়ে উঠছেন। পুত্র- 
কামনায় তাঁর ঘরের দরজায় ও জানলার গরাদে ইট বাধ! শুরু হয়ে গেছে। 
করলি গ্রামের মৃ্যেই ইতন্তত বড় বড় কয়েকটি গ্রস্তরস্তস্ত পড়ে আছে 

দেখলাম। পাথরের গীয়ে ছোট মৃত্তিও খোদাই করা আছে। মনে হয়, 
প্রাচীন গুকান মন্দিরের ঘারফলক | এইসব প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন দেখে বোঝা 
যায়, মুসলমান-পূর্ব হিন্দুযুগেও করঞুলি ও কীঁটাবেনিয় গ্রামাঞ্চল সভ্যতার 
একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। হয়ত প্রাচীন খাড়িমণ্ল বা পূর্বখাঁড়ির অস্ততূক্তি 
ছিল করঞ্ুলি-কাটাবেনিয়া-দামোদরপুর । 

করঞ্জলির লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বাঁবাঠাকুর ও শীতলার প্রাধান্য বেশি। 
ব্রাহ্মণপাড়ায়, সর্দারপাড়ায়, চর্মকারপাড়ায়, উত্তরপাড়ায়-_-প্রায় প্রত্যেক 

পাড়ায় বাবাঠাঁকুর বা পঞ্চানন ও শীতলা আছেন। বাবাঠাকুরের পাশেই 
প্রায় শীতলা অধিষ্ঠিত। কেবল ব্রাঙ্ষণপাড়ায় দেখলাম, বাবাঠাকুরের পাশে 

সরম্বতী দেবী স্থান করে নিয়েছেন। এটা ব্রাঙ্গণত্বের গুণ। সর্দারপাঁড়ার 

(মাহিস্ত ) বাবাঠাকুরের মৃত্তিটি বিরাট এবং কোন ইটপাথরের কিছু না 
থাকলেও বাবাঠীকুরের টিনের ঘরটি ও তাঁর সামনের মণ্ডপটি বেশ জমকালো 
মনে হয়। একটি গ্রামের মধ্যে বাবাঠাকুরের এরকম একত্র সমাবেশ আর 
কোথাও দেখিনি। দত্তপাড়ায় গ্রতিবংসর পয়ল! বৈশাখ ধখন গোষ্ঠযাত্রা! হয় 
ও মেল! বসে, এবং যখন বিভিন্ন পাড়ার কৃষ্ণরাধা বিগ্রহের সমাবেশ হয় মেলা- 

প্রাঙ্গণে, তখনও মেলার একপাশে খোঁল! জায়গায় এককোণে পর্চাননের মৃত্তি 

গড়ে পুজো! করা হয়। রাধাকষ্ের লীলায় আমাদের গ্রাম্য লোকদেবতা 

বাবাঠাকুরের যে কোন স্থান নেই বা সমাদর নেই, তা বেশ বোবা! যায়। 
কিস্ত একঘরে ও কোণঠাসা ছয়েও বাবাঠাঁকুর যে অপ্রতিঘন্্ী লোকদেবতা 

ত1'গোষঠধাঞ্জার সময়ও জানিয়ে যান এবং এককোণে তাঁর পুজার ব্যবস্থা 

করে খ্বাধাকফের ভক্তরাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হন। 

এখানে আরও একজন প্রতিপত্তিশালী লোকদেবতা আছেন-_হিন্মু 



করগ্ললি ও কাটাবেমিয়। ৬৩৪ 

মুমলমান উভয় সময় পৃিত। তিনি আমলে ওলাইচণী, মুললমান 
আমলে ওলাবিবি হয়েছেন। গ্রাম্য নাম বিবিম!। করলি বায্রক্ষতিয়- 
গাড়ায় ওলাবিবির স্থান আছে। খড়ের চালাঘরের মধ্যে সাতটি ছোট ছোট 
মাটির টিবির (লমাধিচিহ) লামনে তিনটি মাতৃমৃতি, রঙিন মাটির গুতৃল। 
কাঁটাবেনিয়ার বিক্রমপাড়ায় ( মাহিস্ত ) খোল! মাঠের মধ্যে গাছতলায় বিবি 
তলা। ঝড়বুঠিতে মাটির বিবিম! ও নমাধি-টিবির কি অবস্থা হয় জানি না) 
কিন্ত হঠাৎ উন্মুক্ত আকাশের তলায় বিবিমার মৃততি দেখে থমকে ধীড়াতে হয়। 
বাবাঠাকুর ও শ্রীতলা, গাজীদাহেব ও বিবিমার প্রতিপত্তি দক্ষিণ-চব্িশ- 
গরগণায় প্রায় সমান দেখলাম সর্বতর। কীটাবেনিয়ায় প্রসিদ্ধ গ্রামদেবতা 
হলেন বিশালাক্ষী দেবী। পুজারী ব্রাহ্মণ, কিন্ত গ্রধান ভক্ত মতভ্যশিকারীরা। 
মনদরবমের মংস্যশিকারী ও মধু-আহরণকারীদের অন্যতম আরাধা। দেবী 
এই বিশাবাক্ষী। 



পাণিহাটি-খড়দহ 
দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার অধুনালুপ্ত আদিগন্গার তীরবর্তী গ্রামগুলি প্রদক্ষিণ করে 
উত্তর-চব্বিশপরগণার গঙ্গাতীরের গ্রামগুলিতে এলে মনে হুয় যেন বিভিন্ন এক 

ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে এলাম। শুধু তৌগোলিক নয়, এঁতিহাসিক ও 
সাংস্কৃতিক পরিষেশেরও পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। বেশ বোঝা যায়, 'আমরা 
মবন্ধীপের বৈষ্ঞব-সংস্কাতির প্রত্যক্ষ বাহবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়েছি। বৃটিশ 

আমলের কল-কারথানাঁর চিম্নির ধোয়ার আজ সেই নবধীপ কালচারের 

আকাশ অনেকটা! মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলেও, সার! চব্বিশপরগণায় এবং কলকাতা 

মহানগরীর নিকটতম অঞ্চলের মধ্যে, বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানরূণে 
পাঁণিহাটি-খড়দহ আজও বিরাজমান । 

জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙগল” কাব্যে পাণিহাটি গ্রাম সম্বন্ধে বল! হয়েছে-_ 

পাণিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে। 

বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে ॥ 

চৈতন্যযক্গলের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক বলে মনে হয়। 

শদদাধর পণ্ডিত, নিত্যানন্দের অন্ুচর অভিরাম গৌঁসাই ও নিত্যানন্দের 

পুত্র বীরভদ্রের (নামাস্তরে বীরচন্ত্র) আদেশে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা 

করেছিলেন। নিত্যানন্দবংশ তখন খড়দহে স্থায়ীভাবে বপবাম আরম 

করেছেন এবং জয়ানন্দের কাব্যরচনাকালে বীরভদ্রের একাধিক সন্ভান 

হয়েছিল দেখা যায়-_ 

প্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিল খড়দছে। 
মহাকুল ষোগেখর বংশ ঘাহে রহে॥ 

সুতরাং জয়ানন্দ যখন চৈততন্তমঙ্গল রচনা করেছিলেন, অর্থাৎ যোঁড়শ 

শতাবীর সগ্তম দশকে, তখন পাণিহাটি বৈষব-সংস্কাতির অন্ততম বিণ কেন্তর- 
রূপে বেশ প্রাধান্তলাভ করেছিল মনে হয়। তখন পাণিহাটিতে “বড় বড় সমাজ 
সব পতাকা! মন্দিরে* দেখা আশ্চর্য নয়। তার অনেক আগে রচিত কৃষ্দাল 
কাঁবয়াজের ভ্রীচৈতন্তচরিতাধুতে' এবং বাংলাভাষায় লেখা প্রাচীনতম চৈতন্ত- 

ভরিত-কাব্য বৃদ্দাবনবাসের 'চৈতন্তভাগবতে' পাশিছাটি গ্রামের উল্লেখ আছে। 



পাণিহাটি-খড়দহ ডক 

বৃন্দাবনদাস ও কষঙ্গাস প্রীচৈতন্ ও নিত্যানন্দের উৎসব-লীকা প্রসঙ্গে পাণি- 
হাটির পরিচয় দিয়েছেন। ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও তাদের পার্যদবৃন্দ কয়েকদিন 
ধরে পাপিহাটি গ্রামের প্রাচীন বটবৃক্ষতলে ও রাঘব পঙিতের গৃছে যে 

মহোৎসব করেছিলেন, তার জন্যই বাঁঙালী বৈষবদের কাছে পাণিহাটি 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রীচৈতন্তের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্যদ রাখব পর্ডিতের 
শ্রপাটের জন্তও পাণিহাটি বিখ্যাত। কিন্তু এ ইতিহাস প্রীচৈতগ্যুগের ইতিহাস, 
প্রায় পাচ-শ বছরের প্রাচীন ইতিহান। তাঁর আগের ইতিহাঁন কি? 

প্রীচৈতন্তের আগে নয় শুধু, তীর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালেও অনেকদিন 
পর্যস্ত বাংলাদেশে তান্ত্রিক ও শৈবধর্মের রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল। নবন্বীপও 

যে ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগে তান্ত্রিক, নাথপন্থী যোগী ও শৈবদের লীলাক্ষে্র 

ছিল ত1 চৈতন্তচরিতকারদের রচনা থেকে পরিফার বোঝা যায়। শ্রীচৈতন্লের 
সমসাময়িক বলে কথিত কৃষ্কানন্দ আগমবাগীশ 'ততত্রসার+ রচয়িতা, একথাও মনে 

রাখা উচিত। তত্বের প্রচণ্ড প্রভাবে বাংলার বৈষ্বধর্ম পর্যস্ত বিশিষ্ট রূপ ধারণ 
করে। স্বয়ং প্রীরাধাই ক্রমে বাংলার মাঁটিতে হলাদিনী শক্তির প্রতিমূতি হয়ে 
ওঠেন, বৈষ্ণব পিঞ্চরাত্রের” বিকাশ হয় এবং কামগায়ত্রীও গৃহীত হয়। নব- 

দ্বীপে যে নানারকমের তান্ত্রিক সাধন, কাপালিক ও শৈব যোগীদের প্রতিপত্তি 

ছিল, যোড়শ শতাবীর চৈতন্তযুগের সাহিত্য থেকেই তার আভান পাওয়া 
যায়। রা অঞ্চলের শক্তিপূজা, তন্ত্র মনসা, বীশুলি ও ধর্মপূজা বীরভূম- 

ব্ধমীন থেকে গঙ্গার পূর্বতীরে চব্বিশপরগণার উত্তরে এক সময় বেশ বিস্তার- 
লাভ করেছিল বলে মনে হয়। উত্তরকালে একাধিক শক্তি-সাধক উত্তর- 

চব্বিশপরগণায় খ্যাতিলাত করেছিলেন দেখা যাঁয়। তাদের মধ্যে হালিশহরের 

রামপ্রসাদ, খড়দহের বিশ্বাসবংশের প্রাণরৃ্ণ বিশ্বাস (যিনি 'গ্রাণতোধিণীতন্ত্র 
রস্থের সঙ্কলক ), কামদেব পর্ডিত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হালি- 

শহর, খড়দহ, পাণিহাটি, দক্ষিণেশ্বর, চিৎপুর থেকে আরম্ত করে কালীঘাট, 
বোড়াল, বারুইপুর, বহড়ু-যয়দা, জয়নগর, বড়ামী-মাধবপুর ছত্রভোগ পর্যন্ত 
ভাগীরথী ও আঁদিগঙ্জার তীরবতা জঙ্গলের মধ্যে ও শ্বশানে বামাচারী তাত্ত্িক 
উপাসক, কাপালিক ও নাথপন্থী শৈব যোগীদের শক্তি-সাধনার কেন্ত্র ও আস্তানা 
চিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যস্ত' চব্বিশপরগণার গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামগুলি 
দেখলে তাই মনে হয়। 



০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

চৈতন্যযুগ থেকে, বিশেষ করে নিত্যানন্দ ও তার পুত্র বীরভত্র গোস্বামীর 

খড়দহে স্থায়ী বসবাম করার সময় থেকে, পাণিহাটি-খড়দহের প্রাধান্ত বাড়তে 
খাকে এবং নানাস্থান থেকে লোকজন এসে বসবাস করতে থাকে বলে মনে 

হুয়। গ্রীচৈতন্তের অনুরোধে নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহ করে গৃহী হন এবং 
স্থায়ীভাবে খড়দহে এসে বলবান করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকে খড়দহের 

ইতিহাসের এক নতুন যুগের স্ুচন! হয়। শ্রীচৈতন্যের আদর্শ ও ধর্মের বোধ হয় 
সবচেয়ে সক্রিয় প্রচারক ছিন্ন নিত্যানন্দ। প্রথমেই নিত্যানন্দ অবশ্থ খড়দহে 

আসেননি । শ্রীচৈতত্ের আদেশে রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ, কৃষ্দাস 
পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতি পার্ধগণনলহ নিত্যানন্দ 
গোৌড়দেশে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে পাঁণিহাঁটি আসেন রাঘব পণ্ডিতের গৃহে । 
সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি গঙ্গাতীরের গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার 

করতে থাকেন। 
তবে প্রভূ সকল পার্যদগণ মেলি। 
ভক্ত গৃহে গৃহে করে পর্যটন কেলি । 

জান্ুবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম। 
সর্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতিধাম ॥ 

এইভাবে গঙ্গার উভয় তীরে, পূর্বে ও পশ্চিমে, নিত্যানন্দ গ্রামে গ্রামে 
ধর্ম প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন। ষোড়শ শতাবীর গোড়ার দিকের কথা। 
পাণিহাঁটি থেকে গদাধর দ।সের মন্দিরে যান নিত্যানন্দ, সেখান থেকে নবন্ধীপে। 

নবদীপ থেকে নিত্যানন্দ খড়দহে আদেন, পুরন্দর পর্ডিতের দেবালয় স্থানে--. 

তবে আইলেন প্রভ্ খড়দহ গ্রামে । 

পুরন্দয় পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥ 
খড়দহ গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। 

যত নৃত্য করিলেন-_-কথন না যায় ॥ ( ঠতন্তভাগবত ) 

খড়দহে প্ু্র্দর পণ্ডিতের এই দেবালয় স্থানটি কোথায় ছিল, আজ আর 

জানবার উপায় নেই। গঙ্গার গর্ভে, মনে হয়, দেবাঁলয় ও সেই স্থান ছুই-ই 
অন্তর্ধান 'কর়েছে। তা না হলে খড়দহ গ্রামে নিত্যানন্দের প্রথমাবিরভাবের 

স্থানটি এবং পুরন্দর পগ্ডিতের দেবালয়টি নিশ্চয় খড়দহবাসী সঘত্বে রক্ষা 
করতেন। 



পাপিহাটি-খড়দহ ৬৩৯ 

নিত্যানন্দের, খড়দহে বসবাস সম্বন্ধে একাধিক কিংবাস্তী আছে। সেগুলি 
বাদ দ্রিযও বলা যায়, নিত্যানন্দ সংসারধর্ম গ্রহণ করে খড়দহে এসেই স্থায়ী 
বসবাস করেছিলেন। প্রায় সাড়ে চাঁর-শ বছর আগেকার কথা । তখন 
খড়দহের অবস্থা কি রকম ছিল, তা বৃন্দাবন দাস আভাসে-ইঙ্গিতে বর্ণনা করে 

গেছেন। নিত্যানন্দের নঙ্গে পুরন্দর পণ্ডিতের যখন খড়দহ গ্রামে মিলন 

হল তখন-_ 
পুরন্দর পর্ডিতের পরম উন্মাদ । 

বৃক্ষের উপরে চটি করে সিংহনাদ ॥ 

বাহ্ নাহি শ্রীচৈতন্তদাসের শরীরে । 
ব্যান ভাড়াইয়া ঘায় বনের ভিতরে | 
তখন চড়েন সেই ব্যাপ্রের উপরে । 
কুষ্েের প্রসাদে ব্যান লজ্ঘিতে না পারে॥ 

মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে ॥ 

নির্ভয়ে চৈতন্তদ্াস থাকে কুতৃহলে ॥ 

ব্যাপ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। - 
হেন ক্কপা করে অবধৃত মহাশয় ॥ ( চৈতগ্যভাগবত ) 

ব্যাত্র ও সর্প-অধ্যুযিত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল খড়দহ, পরিষ্কার বোবা 

যায়। নিত্যানন্দ যখন খড়দহে এনে বসবাস করতে আঁরভ করেন, যোড়শ 

শতাব্দীর গোড়ার দিকে, তখন খড়দহ জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপের মতন ছিল বলা 
চলে। তাই নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত গোস্বামীবংশকেই খড়দছের অন্ততম 

প্রাচীন বংশ বলতে হয়। গোন্বামীবংশ ছাড়া খড়দহের প্রাচীনতম বাসিন্দা 

হিসাবে কুলীনপাড়ার শিরোমপণিবংশ (কামদেব পণ্ডিতের বংশধর বলে 
কথিত-_“মুখোপাধ্যায়” ) উল্লেখযোগ্য । দেবীবর ঘটক এখানে মেলবন্ধন 
করেন, ভাই খড়দছমেল+। খড়দহের অন্তান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবার 

( ভট্টাচার্ধ, বিশ্বাস, বন্ধ ও ঘোষ পরিবার ) মুনলমানযুগের শেষে ও বৃটিশ 

আমলের গোড়ার দিকে এসেছিলেন । 

দাসপাড়া থেকে কুলীনপাড়া, গোন্বামীপাড়া, বিশ্বাসপাড়া ও ঘোষ- 
বোনপাড়া ঘুরে দেখলে খড়দহের প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের ছবিট! চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে । খড়দহের শিকদার, বিশ্বাস, ঘোষ, বোদ, ভট্টাচার্য! পরবর্তীকালে 



৬৪০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

এসেছেন। বিশ্বাসদের পূর্বপুরুষ আন্ুলের কাছে সাকরেলে থাকতেন এবং 

মুশিষ্ধাবাদের নবাবের অধীনে সহকারী মুন্সীর কাজ করতেন। কথিত ।আঁছে, 
বর্গর হাজাষার সময় তিনি প্রাণ দিয়ে নবাবের তহবিল রক্ষা করার চেষ্টা 
করে “বিশ্বাম*” উপাধি ও জায়গীর লাভ করেন। এই বংশের দয়ারাম 

বিশ্বাম অত্যাচারী ছিলেন বলে গ্রঙ্গারা৷ তার বিরুদ্ধে বিস্রোহ করে এবং 
তার স্ত্রী কোলের সন্তান রামহরিকে নিয়ে পরগণ! আহ্ওয়াঁরপুয়ের অধীন 

মহেশ্বরপুরে পালিয়ে যান। এই রামহুরি বিশ্বাম পরে চট্টগ্রামের নিমক-মহালে 
কাজ করে দেওয়ান ইন এবং প্রায় কোটি টাকা সঞ্চয় করে খড়দহে বসবাস 
করার জন্ত ফিরে আসেন। মায়ের নিত্য গঙ্গাক্সানের সবিধার জন্যই 
তিনি খড়দহের গঙ্গাতীরে বসবাস করা স্থির করেছিলেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি 
থেকে আরম্ভ করে বারাণসী, গয়া, গ্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি 

নানাস্থানে বিশ্বামর। দেবমন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন । খড়দহের বিশ্বাস- 
ঘাটে তিনি দ্বাদশটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। দেবোত্বর ও ব্রদ্ষোত্বর 
সম্পত্তি তিনি বহু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দান করেছেন। তার 

মৃত্যুর পর জ্যেষ্টপুত্র প্রাণরুষণ বিশ্বাপ কোচবিহার ও শ্রীহটে দেওয়ানের 
কাজ করেন। প্রাণকৃষ্ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন, তান্ত্রিক সাধক । 
'প্রাপতোধিণীতন্ত্র, “বৈষ্ণবামৃত", “বিধুকৌমুদী” শশব্বকৌ মুদী” ক্রিয়াস্ধি” প্রভৃতি 
একাধিক গ্রস্থ সঙ্কলন কুরে তিনি বিন। পয়সায় বিতরণ করেছেন। পিতার 
ছ্বাদশ মন্দিরের সঙ্গে তিনি আরও চৌদদটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । 
এখনও গঙ্গাতীরে খড়দহের বিশ্বাসঘাটে এই ছাব্বিশটি শিব-মন্দির আছে । 

আমুওয়ারপুরে তিনি একটি চমৎকার কালীমন্দির তৈরি করে দেন। তাছাড়া 
আশি হাজার শালগ্রাম ও বিশ হাজার বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করে তিনি খড়দহে 
দ্বিতীয় “রত্ববেদী” (জ্রক্ষেত্রের পর) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ 
মৃতার জন্য তার সেই স্বপ্ন সার্থক হয়নি, কিন্ত এখনও তাঁর সংগৃহীত হাজার 
হাজার শালগ্রাম ও বাঁণলিঙ্গ তার বিরাট জরাজীর্ণ অট্রালিকার একটি 

অন্ধকার কক্ষে সত্বে পূজিত হচ্ছে । দেখলাম, তারই মধ্যে অন্তান্ত দেব- 
দেবীর সঙ্গে একটি কুড়িয়ে-পাঁওয়া চমৎকার ছোট জৈন মৃতিও রয়েছে। 

বুটিশ আমলে এককালে বাঙালী মধ্যবিত্ত কায়স্থর! কমিশারিয়টে চাকরি 

করে দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। খড়দহের 
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ঘোষপরিবীরের পূর্বপুকুষরাও তাই করে প্রচুর অর্থ বঞ্চয় করেছিলেন। 
খড়দছের গ্রতিপতিশালী কায়স্থপরিবারের মধ্যে এই ঘোঁষরা অন্ততম। 

প্রাচীন পরিবারের মধ্যে শিকদার ও বন্রাও আছেন। খড়দছের কুস্তকার, 

চর্মকার, কর্মকার ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রাঁও প্রাচীন অধিবাসী এবং কেউ কেউ 

হয়ত প্রাচীনতমও হতে পারেন। চাকুরীজীবী কায়স্থর! (ঘোষ, বোস ইত্যাদি) 
প্রধানত বুটিশ আমলে.ইংরেজী শিক্ষার বাহক হয়ে খড়দহে আসেন। তারাই 
খড়দহে নবযুগের প্রবর্তক। অবশ্ত খড়দহ কলকাতা শহরের কাছাকাছি 

গ্রাম বলেও সেখানে বৃটিশযুগের কলকাতা কালচারের তরঙ্গ সহজেই 
পৌছেছিল। কিন্তু খড়দহে গোম্বামী ও শিরোমণিবংশের এঁতিহ্ দৃঢ়মূল 
ছিল বলে তাকে উপড়ে ফেলে বৃটিশযুগের ইংরেজী কালচার খড়দহকে. 

কোনদিন বেসামাল করতে পারেনি। 

বাংলার সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অন্ততম তীর্থস্থান খড়দহ, আগে বলেছি। শুধু 
তাম্তিক-বৈষব ধর্মের নয় বা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের নয়, সমস্ত ধর্মের যাবতীয় 
মত ও পথের মহামিলন হয়েছিল খড়দহে এক সময়। বিচিত্র ধর্মমত ও 

সাধনপথের প্রতীকরূপে নানা দেব-দেবী আর্জও তার সাক্ষী দিচ্ছেন। 

হ্যামন্ন্দর, মদনমোহন তো! আছেনই, ত্রিপুরাহ্ছন্দরী আছেন, শিব আছেন, 
ক্ষেত্রপাল আছেন, শীতল আছেন, ব্যগ্রক্ষত্রিয়পাড়ায় রাস্তার মোড়ে পঞ্চানন 

আছেন এবং পীরও আছেন। দেবদেবীদের পাশাপাশি সকল জাতের, 

ধর্মের ও মতের মানুষও আছে পাশাপাশি । এমন কি, গ্রামবিন্তাসের মধ্যে 
এখনও পুরাতন ধারার চিহ্ন রয়েছে। 

৪৯ 



ভাটপাড়! 
বাশিষ্ঠা্টৈ ধিজবুধববৈঃ শোভিতে! তট্টপঞ্জী 

নামগ্রামঃ স্থর়সবিদভিয্ন্দম গ্রত্যগত্তঃ | 

-্পঞ্চীনন তর্করত্ব 

বাংলাদেশে বিস্তাচর্গ; শাস্্রচর্চা ও অধ্যাপনার জন্য নবদীপ ও ভাটপাড়ার 
পণ্ডিতর! ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য 

(“নবহ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভৃষনে নাই, যাঁছে অবতীর্ণ হেল! চৈতন্ত গৌসাই*-- 
চৈঃ ভাঃ) নবঘীপের বর্ণনা! যেমন আমর] বাংলাসাহিত্যে পাই, ভট্টপল্লী- 

ভাটপাড়ার ধর্ণনা তেমন পাই না। নবদীপ ও ভাটপাড়া বাংলার ছই 
এঁতিহাসিক পর্ডিতসমাজের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিচিত । নবন্বীপ সম্বন্ধে চৈতন্ত- 

ভাগবতকার ঘা বলেছেন-_- 

যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাঁজ, 
কোটাবু্দ অধ্যাপক নানা শাঁস লাজ। 
ভট্টাচার্ধ, চক্রবর্তা, মিশ্র বা আচার্ধ, 
অধ্যাপনা বিনা কার আর নাহি কার্য। 
যস্ঠপিও সবেই ব্বতস্ত্র সবে জয়ী, 

শাস্ত্চর্ধা হইলে ব্রহ্থারও নাহি সহি। 

--সেকথ৷ ভাটপাড়া সন্বন্ধেও প্রযোজ্য ৷ ভট্টরপন্লী-ভাটপাড়ার এই জাতীয় 
কোন বর্ণন! বৈষ্ণবকাব্যের মধ্যে কোথাও আছে বলে জানি না। এঁতিহাঁসিক 

কারণে ন। থাকাই সম্ভব, কারণ চৈতন্যসাহিত্যের বিকাঁশের সময় ভাটপাঁড়ার 
প্রাধান্ত গ্রতিষ্টিত হয়নি। পরবর্তীকালের কোন লাহিত্যে ভাটপাড়ার বিস্তৃত 
বনিিধাছে কিনা আমার জানা নেই। তবে ভাটপাড়ার বিস্তাচর্চা সম্বন্ধ 
কষ্েফাট চমৎকার ছড়। ও প্লোৌক সংগ্রহ করেছি। তার মধ্যে একটি বাংলা 

ছড়া, ভাটপাড়ার কোন “আজীবন ছাআঅ'কে লক্ষা করে রচিত £ 



চব্িণপরগণা-ভাটপাড়া ৬৪৩ 

অজাত গ্রাম নামা সুচরিত বটুটি 
হাত লরু পেট মোটাটি। 

শুঙ্গা গ্রীবা চরণ সরু তার 
মন্তকেতে টিকিটি। 

টৌলাভান্তর্ভাই দেখিবে যাহার 
এই রকম ঠিক গঠনটি। 

নিঃসন্দেহে জানিবে মৃছৃবাক্ 
' উপেন্ত্রঃ স পোড়োটি। 

রসিক পণ্ডিতের ছড়া হলেও এর মধ্যে ভাটপাড়ার বিদ্যাচর্চার কঠোর 

পরিবেশটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। 

'ভাটপাড়া' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক কিংব্যস্তী প্রচলিত আছে। 

কেউ কেউ বলেন, 'ভাটপাড়াই মৌলিক নাম, পরে পগ্ডিতসমাজের বাসস্থান 

হওয়ায় এই নামের সংস্কৃতীকরণ হয়েছে "ভট্টপন্লী'। আবার কেউ কেউ 

বলেন, 'ভ্টপন্লী” থেকেই 'ভাটপাড়া” হয়েছে । কিন্তু এসম্বত্বে সঠিক কিছু 

বলা যায় না। প্রাচীন বাংলানাহিত্যের মধ্যে বিপ্রদ্ণা পিপলাইয়ের “মনসা- 

বিজয় কাব্যে ভাটপাড়ার নাম পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়ের' 

বচনাকাল-- 

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ। 
নূপতি হুসেন শাহ! গৌড়ের প্রধান। 

অর্থাং ১৪১৭ শকাব, ১৪৯৫-৯৬ থুষ্টাব্ব | দিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর সপ্তদশ 

শতাববীর শেষে ভাটপাড়া গ্রামে এসে পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজের প্ররুত প্রতিষ্ঠা 

করেন। ভাটপাড়ার হালদারগোষ্ীর পূর্বপুরুষ নারায়ণ ঠাকুরকে এই গ্রামে 

বাস করান। কেউ কেউ বলেন, মহারাজা প্রতাপাঁদিতোর ভক্তিভাজন 

দিশ্ধপুরু অল্লাল ভ্ট (গণপতি ভটের পুত্র এবং নারায়ণ ঠাকুয়ের শ্বশুর ) 

প্রাচীন যশোহরের কাছে ধুলিয়াপুর থেকে এসে অন্ভিমকালে কাকিমাড়ার 

গঙ্গাতীরে বান করেছিলেন বলে প্রতাপাদিত্য ভার পার্থস্থ অরণাতূমিতে 

ভট্টপন্নী" গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাহলেও 'নসাবিজয়্' রচনাকালের 

সঙ্গে গ্রতাপাদিত্যের উট্টপন্লী স্থাপনের কোন সামঞ্জন্ত স্থাপন করা যায় না। 

তবে মনসাবিজয়ে ভাটপাড়ায় উল্লেখ সম্বন্ধে অন্ত ব্যাখ্যা! করা যায়। 



৬৪৪ পশ্চিমবজের সংস্কৃতি 

বলেন বিপ্রদাসের চাদর বাণিজ্যযাআঁর বর্ণনায় কুমারহাটি থেকে বারুইপুর 
অংশ প্রক্ষিপ্ত, অন্তত স্থানে স্থানে। তাঁর অন্যতম দৃষ্টাস্ত হল, মনসাবিজয়ে 
ভ্রীপাট খড়দছের' উল্লেখ আছে, যদিও বিপ্রদাসের রচনাকাঁলে খড়দহ 'প্রীপাট+ 
হতে পারে না, কারণ নিত্যানন্দের বসবাসের আগে খড়দহ প্রপাট হয়নি। 
কাজেই, মনসাবিজয়ে পরবকালের গ্রক্ষেপ আছে এবং প্রক্ষেপকালে হয়ত 
ভাটপাড়া, খড়দহ ইত্যাদির নাম ঘোগ কর! হয়েছে। তখন হয়ত ভট্টপলীর 

প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সঞ্চদ্দশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাবীর আগে ভট্টপল্লীর 
প্রতিঠা হলেও, খ্যাতি হওয়া! সম্ভব নয়। স্থৃতাঁং শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একট! 

থেকেই ঘায়--“ভাটপাড়া ও “ভট্টপল্লী” নামের মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতর ? 
যর্দি ভাটপাড়া নাম প্রাচীনতর হয়, তাহলে “ভাট' নামক শ্রেণীবিশেষের বা 
ভাট গাছের বাছুল্যের জন্য "ভাটপাড়া” নাঁম হওয়া বিচিত্র নয়। 

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের অন্যতম বাসন্থানরূপে ভাটপাড়া 

বিখ্যাত। কিন্তু ভাটপাড়ার আরিবানিন্দ৷ তারা নন। রাট়ীয় ব্রাহ্মণর। 
তাদের আগে ভাটপাড়ায় এসেছিলেন। কথিত আছে, বাদ্শাহের কাছ থেকে 

ছুর্মভরাম হালদারের পিত| এই গ্রাম ও “হালদার” উপাধি পুরস্বারম্বরূপ পান 
এবং এই হালদারদেরই পূর্বপুরুষ নারায়ণ ঠাকুরকে এই গ্রামে গুরুরূপে নিয়ে 
এসে বাস করান। ভাটপাড়া গ্রামে নারায়ণ ঠাকুরই পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজের 

প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণর! সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আঁসেন 
শ্তামলবর্মীর রাজত্বকালে, একাদশ শতাবীতে ৷ কুলজীগ্রন্থে শ্টামলবর্মা ও 

হরিবর্মীর নামোল্পেখ এবং তাদের মোটামুটি ঠিক রাজত্বকালের পরিচয় থেকে 
বোঝ! যায় যে, দ্বাদশ শতাবীর মধ্যে উত্তরভারত থেকে কয়েকজন বৈদিক 

ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসে বসবাস করেন।১ কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর। প্রথমে 

এসে সরহ্বতী নদীর তীরে বসবাস করেন এবং সেখাঁনে থেকে পাঠান অভিযান- 
কালে অন্তত্র চলে যান। কেউ কেউ বলেন, তারা এসে কোটালিপাড়ায় 

( ফরিদপুরে ) বান করেন হুরিবর্মার আশ্রয়ে এবং সেখান থেকে অন্তত্র যান। 

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে এরাই বাংলাদেশে অনেক ক্রাম্ষণের পুরোহিতের কাজ 
করেন এবং ধার! বেদজ পণ্ডিত তার] অন্ত শ্রেণীর ত্রাহ্মপের গুরুগিরিও করেন। 

১. 13883 01 89088] ৬০1, 1) ১৫ অ, ৪৮২-৮৩ পৃঃ । 
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এইভাবে নিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর ভাটপাড়ায় আসেন হালদারদের গুরু হয়ে। 

তারই প্রভাবে ভট্টপন্মীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে অষ্টাদশ শতাষীর 
গোড়াতে। ভাটপাড়ায় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাঙ্গণদেরও বাস আছে। 

দক্ষিণভারত থেকে অন্ধ, বা উৎকল-ব্রান্ষণ ধারা আসেন, তাদের দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক ব্রাহ্মণ বলা হয়। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ঠবদিক ব্রাক্ষণদের চেয়ে 

প্রাচীন বানিন্দা হলেন রাটীয় ত্রাহ্ষণরা। ভাটপাড়ার সদগোপ ও মাহিহ্যরা 
মনে হয় তার চেয়েও প্রাচীন বাদিন্দা। সংখ্যার দিক দিয়ে পাশ্চাত্য বৈদিক 

ব্রা্মণরাই প্রধান। ভাটপাড়ায় কয়েকঘর মাত্র কাযস্থের বাস আছে। 
আধুনিকযুগের কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চলের প্রচণ্ড প্রভাব সত্বেও ভাটপাড়ার 
প্রাচীন নমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব ও পাণ্ডিত্যের এঁতিহের স্মতির স্পর্শ 

আজও পাওয়া যায়। ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের গৌঁড়ামির অনেক গল্প শোনা 

যায়। ভাটপাড়ায় গিয়ে সেদিনও পণ্ডিতদের নিজেদের মুখেই সে-সব গল্প 
শুনলাম। কিন্ত তার মধ্যেও এমন সব গল্প শুনলাম যা থেকে পণ্ডিতদের 

রসবোধ ও উদারতাবোধ যে কতটা প্রখর তাও বোবা! যায়। 

ভাটপাড়ার “আজীবন ছাত্র” সম্বন্ধে পূর্বোন্ধৃত ছড়াটি থেকে শুধু “মৃছুবাক্ 
উপেন্ত্ঃ স পোড়োটি*র কথা যে জানা যায় তা নয়। এরকম পোড়ে 

ভাঁটপাড়ায় একসময় অনেক ছিলেন এবং টোলের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। 

১৯০০ সাঁলে পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় তাঁর নিজের জমিতে টোলগুলি একত্রিত 

করে একটি “সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন, চু'চুড়ার বরদাপ্রস্ন সোমের 
অর্থসাহায্যে। স্মতি জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নানাস্থান থেকে 

তখন অনেক পড়ুয়া ভাটপাড়ায় আসতেন, আজও আসেন। সংস্কৃত শিক্ষার 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে ভাটপাড়ার পণ্ডিতর! আধুনিক শিক্ষাকে অন্ধ 
গোৌঁড়ামির জন্ত বর্জন করেননি । পণ্ডিতদের মধ্যে বধু পরিবারে আধুনিক 
শিক্ষার্থ আশ্চর্য প্রসার দেখা যায়। বিশ্ববিষ্ভালয়ের কৃতী ছাত্র ভাটপাড়ার 

পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই আছেন। স্তায়রত্ব, স্বৃতিতীর্থ, কাব্যতীর্ঘ প্রভৃতি 
উপাধির সঙ্গে বিশ্ববিস্ভালয়ের এম-এ, বি-এল, পি, এইচ-ডি প্রভৃতি অনেকের 

নামের পাশে দেখা যায়। বোঝা! যাক; সংস্কৃতচর্চা করেও ভাটপাড়ার 

পঠ্ডিতরা আধুনিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা লযদ্বে গ্রহণ করেছেন। ভাটপাড়ার 
পণ্ডিতদের মধ্যে ধারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তীদের মধ্যে হলধর 



৬৪৬ পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি 

তর্কচড়ামণি, বীরেশ্বর স্বতিতীর্ঘ, হবীকেশ শাস্ত্রী, রাখালদাস স্ভায়রত্ব, শিবচন্ু 
সার্বভৌম, পঞ্চানন তর্করত্ব, প্রযথনাথ তর্কভূষণ, কমলকু্ স্বতিতীর্ঘ প্রভৃতির 
নাম উল্লেখঘোগ্য। শেষোক্ত পাঁচজন “মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন । বর্তমান পগ্ডিতদের মধ্যে হরিচরণ স্বতিতীর্থ ( জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ ), 
নিরগ্রন স্থতিতীর্থ, জগন্দর্লভ স্মতিভীর্ঘ, নারায়ণচজ্জ স্থতিভীর্ঘ, পঞ্ণনন 
'তর্কবাগীশ, মন্থনাথ তর্কতীর্থ, বামরঞ্রন স্থতিতীর্থ, রামরক্ষ তর্কভীর্থ, শ্রীজীব 
্তায়তীর্থ, ডক্টর জানকীবল্পভ ভট্টাচার্য, ভবতোধ ভা চার্ধপ্রতৃতি উল্লেখযোগ্য । 

ভাটপাড়ার এই বিদ্যান্ুশীলনের ধারাঁর পাশাপাশি সংস্কৃতিধারাঁর বিশ্লেষণ 

করলেও, তাঁর উপর পণ্ডিতসমাজের স্থম্পষ্ট প্রভাব নজরে পড়ে । যোড়শ- 

সপ্তদশ শতাববীতে ভাগীরতীর উভয়তীরে লোকবিরল গ্রামগুলিতে যে একদা 

শৈব যোগী ও তাগ্রিকদের প্রাধান্ত ছিল, তা একাধিকবার বলেছি। তারপর 

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাঁব বাড়তে থাকে । লোকধর্ম ও লৌকোতৎসবের মধ্যে বিবহরি 

বা মনসা, বীঁশুলি ধর্মপূজ! ইত্যাদদিরও ষে প্রচলন ছিল তা ঠতন্তচরিতকারদের 
বিবরণ থেকে জানা যায়। ধর্মের গাজন পরে অনেক জায়গায় শিবের গাজনে 
পরিণত হয়েছে এবং ত্রিশ-চষ্পিশ বছর আগেও ভাটপাড়ায় চড়কের বিরাট 
উৎসব ও মেল! হত। মনসাপুজার সময় এককালে ভাটপাড়াঁয় ঝাপান উৎসব 

ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সাপুড়ে ও ওঝাদের মধ্যে রীতিমত বাণ-মারামারিও 
হত। মাত্র বছর ত্রিশ-চন্লিশ আগে ঝাঁপান বন্ধ হয়ে গেছে। মনসাপুজা 
এখনও প্রায় ঘরে ঘরে হয়। ভাটপাড়া থেকে প্রায় ছুই মাইল দুরে জয়চণ্তী 
দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং মনে হয় তিনি তত্্গ্রধান যুগের সাক্ষী দিচ্ছেন। 

কেউ কেউ বলেন, জয়চণ্ডী দেবী একসময়ে ডাকাতে-কালী ছিলেন এবং এই 
অঞ্চলের বিখ্যাত ভাঁকাতর! (গৌরী বেদে, মধু ডাকাত প্রভৃতি ) তাঁর পুজা 
দিতেন, পূজায় নরবলিও হত। লৌকিক ধর্মের এই সব নিদর্শন ভাটপাড়ায় 
আজও দেখা যায়, ব্বপাস্তরিত অবস্থায়। ভাটপাড়ার পঞ্চমদোল, জয়চণ্তীর 

নবমীর দোল, রামনবমীর উৎসব ও মেল!, এ্রীপঞ্চমীর উৎসবও উল্লেখযোগ্য । 

ভপকমীয় সময় ভাটপাড়ায় এককালে বিশেষ ঘটা হত, সংস্কৃত নাটক -অভিনয় 
কর!হত্ক এবং কলকাত। ও অন্তান্ত স্থান থেকে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও 
ভী'দেখতে আসতেন। ভাটপাড়ায় প্রায় তিন-শ বছরের প্রাচীন বলে কথিত 
বৃক্ষতলে পঞ্চাননঠাকুরও আছেন, চক্রবর্তীর তীর সেক ও পৃজ। করেন ॥, 



চবিবিশপরগণা-ভাটগা। টি 

এ ছাড়া! ভাটপাড়ায় মহারাজ ননদকুমারের আরাধিত ্ রীরাধারণ বিগ্রহ এখনও 
তার দৌহিত্রবংশ রায়দের কাছে পৃজিত হচ্ছেন। কীকিনাড়ার মধ্যে 
মাণিকপীতও আছেন, বেশ প্রাচীন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকদেবতা। ভাটপাড়াঁর পঞ্ডিতর পঞ্চদেবতার উপাঁসক বলে কোন বিশেষ 
লোকদেবতা বা লোকোতৎসবের বিরোধিতা করেননি কখনও । এ ব্যাপারে 

তাঁরা সত্যই উদার। 
ভাটপাড়ার মধ্যে একাধিক প্রাচীন দেবালয় (২** থেকে ২২৫ বছরের ) 

আছে, অধিকাংশই শিবমন্দির এবং পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত। বাংলার প্রায় 
সবরকমের মন্দিরই ভাটপাড়ায় এক জায়গায় দেখ! যায়, একমাত্র 'জোড়- 

বাংলা” ও “দেউল' ছাড়া। লাধারণ চারচাল! বাংলা মন্দির, পঞ্চরত্ব ও" 

নবরত্ব মন্দিরই ভাঁটপাড়াঁয় বেশি। তার মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ক্রমান্বয়ে 
কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করছি : বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক নিজ বাস্ততে 
প্রতিষ্ঠিত ছুটি 'বাংলা' শিবমন্দির সবচেয়ে প্রাচীন-_বাংলা ১১৩৪ সাল, 
ইংরেজী ১৭২৭-২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর পর বাণেশ্বর পঞ্চানন কর্তৃক 

সস্ত্রীক ভাঙা-বাধাঘাটের উপর প্রতিষ্ঠিত ছুটি 'বাংলা” শিবমন্দির ( ১৭৩৭-৩৮ 
খুঃ), রামকান্ত সার্বভৌম কর্তৃক সন্ত্বীক প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ব ( ১৭৬৯- 
৭০ খুঃ) ও একটি নবরত্ব শিবমন্দির (১৭৭৩-৭৪ থৃঃ), রামশক্কর তর্কবাগীশ 

প্রতিষ্ঠিত ছুটি শিবমন্দির ( ১৮*২-৩ সাল), ভোলানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 
নবরত্ব শিবমন্দির (১৮১৯-২* খৃঃ)। এ ছাড়াও গত এক-শ বছরের মধ্যে 

প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক মন্দির আছে। ভাটপাড়ার গঙ্গাতীরের বাধানো 

ঘাটটি ভাগরথীর পূর্বতীরের এই অঞ্চলের ঘাটগুলির মধ্যে অন্ততম প্রাচীন 
ঘাট, বলরাম সরকার কর্তৃক প্রায় ১১* বছর আগে গ্রতিষ্ঠিত। 

ভাটপাড়া পঙ্ডিতদের রসবোধের কথ! আগে উল্লেখ করেছি। নানারকমের 
খ্স্ত, সামাজিক ও লৌকিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতরা সংস্কৃত 
শ্লোক, ছড়া ও পাঁচালি রচনা করেছেন। কয়েকটি চমৎকার গ্লোক ও ছড়া 
আমি মংগ্রহ করেছি, কিন্তু ছু-একটি ছাড়া এখাঁনে লব উল্লেখ কর! সম্ভব 

নয়। ভাঁটপাড়ার আনন্দ শিরোমণির “ুবলদখা' পাচালির ছুই ছত্র এই : 
র . ক্কুঁজোর ইচ্ছে চিৎ হয়ে শোয় 

খোঁড়ার ইচ্ছে ছোটে, 
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বোবার ইচ্ছে কথা কয় 
সতত মুখ ফোটে। 

দুই ছত্রের নমুনাই যথেষ্ট। টিকাসিভিনিনেনাজারানি রাড গার 
উদ্ধৃত করছি, বধার সমাগমে স্থখপাঠ্য হবে মনে করে £ 

বিশ্বাধারোহি বাুত্তহুপরি 
কমঃন্তত্র শেষ স্ততো্ 

স্স্তাং কৈলাদশৃঙ্গং তছুপরি 
গিরিশো মন্তকে হন্য গঙ্গা । 

তন্তামিল্লীশ মতস্তঃ সকল ঝধবরঃ 

বা পুতুল: 
কিং জ্রমস্তম্য তত্বং বদতি 

কমলভূর্ভোজনে ঘন্য মুক্তি 
ব্যাখ্যা ঝ টীকা নিশ্রয়োজন। বিশ্বাধার বামুস্তর ইত্যাদির অনেক 

উপরে কৈলাস শৃঙ্গ, তার উপরে গিরিশের মাথ! থেকে গঙ্গা প্রবাহিত। সেই 
গঙ্গার মৎস্য ইলিশ গীযুষতুল্য এবং প্রাপভরে ভোজন করলেই মুক্তিলাভ 
নিশ্চিত। 



কুমারহট্ট হালিশহর 
হালিশহর পরগণ। হিন্দুরাজত্বে লস্ভব্ত 'ুক্ষদেশের' অন্তর্গত ছিল। লক্ষমণসেনের 

সভাকবি ধোয়ী তার “পবনদুত' কাব্যে মলয়পবনকে “গঙ্গাবীচিতপূত পরিসর” 
সুক্ষদেশে যেতে বলেন। সেখানে এক বিষুমন্দির ছিল। তার উত্তরে 
অধুনালুপ্ত এক শিবের ক্ষেত্র, তার মধ্যে গঙ্জাতীরে রামমন্দির, অর্ধনারীশ্বরমুততি, 
বল্লালসেন-নিশ্মিত সেতু এবং পবিভ্র যমুনা-সঙ্গম অতিক্রম করে লক্ষণসেনের 

রাজধানী “বিজয়পুরে' আসতে হয়। এই বিজয়পুর কোথায়, তা নিয়ে দীর্ঘকাল 

ধরে তর্ক চলছে।১ আমাদের মনে হয়, হালিশহর-কুমারহটের প্রা্টীন নাম 
ছিল 'বিজয়পুর”। আজও হালিশহরের সংলগ্ন 'বীজপুর+ নাম ভার সাক্ষী 
দিচ্ছে । লক্ষণীয় হল, “পবনদূত” কাব্যে গঙ্গা থেকে নির্গত যমুনা নদীর বর্ণনা 
আছে, কিন্তু সরন্বতী নদীর কোন উল্লেখ নেই। তার পরেই আছে রাঙ্গধানী 
“বিজয়খুরের' নাম। তাই মনে হয়, গঙ্গার অদুরবর্তা এই রাজধানী পূর্বতীরেই 
অবস্থিত ছিল, সরন্বতী-সংলগ্ন পশ্চিমতীরে নয়। শ্রীচৈতন্তের সময়েও বিজয়পুর 
মাম প্রচলিত ছিল মনে হয়, কারণ তাঁর সমকালীন “মুখ'-বংশীয় একটি বিখ্যাত 

বিদ্বদ্গোষ্ঠীতে ভগবান স্থায়াচার্ধ, গোপাল সার্বভৌম প্রভৃতি সাত ভাই ছিলেন 
এবং সার্বভৌমের নিবাসন্চক বিজয়পুরিয়া” পদ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। 
সুতরাং কুমারহট্র-হালিশহরের সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন হিন্দুযুগ পর্যন্ত 

বিস্তৃত বললে অত্যুক্তি হয় না। “হালিশহর' নাম মনে হয় মুসলমানযুগের | 
“হাবেলীশহর" কথার অপত্রংশ হালিশহর । “হাবেলী কথার অর্থ অট্টালিকা 
বা প্রামাদ। অষ্টালিকাবহুল নগরী ছিলে বলে “হালিশহর' নাম। 

'কুমারহট্্' নাম হাঁবেলীশহরের চেয়ে প্রাচীনতর মনে করবার 
কোন যুক্তিগঙ্গত কারণ নেই। আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে “কুমারহট্র' ও 

১ এবিবয়ে সাহিত্য পরিধৎ পত্জিকা'যস় (১৩৩, সম) নিখিলনাথ র্বাক়, যিষানবিহারী 

ব্ুমদার, অনূল্যচরণ বিভাড্ষণ ও মম্মধনাথ য্ধুর জালোচন! পষ্টব্য । ১৩৪৩ সনের পরিযৎ 
পদ্জিকার় প্রীযোগেত্রচন্র ঘোষের আলোচনাও উল্লেখযোগ্য । “হালিশহক্বের গুডউইল 

কেটার্নিটির' শতবাধিকী ন্মারকগ্রন্থে (১২৬১-১৩৬১ সন ) জীদীনেশচত্ত্র ভট্টাচার্যের 'কুমারহট 

বিভাননাজ,' প্রবন্ধ জ্রষ্টব্য। 
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হছাঁবেলীশহর” সমসাময়িক নাম বলে মনে হয়। বরং হাঁবেলীশহরই প্রাচীনতম 

নাম হতে পারে। চৈতন্তসাহিত্যে “কুমারহটের' নাম পাওয়! যায় এবং খুব 
প্রাচীন হলে সেটা ষোড়শ শতাবীর গোড়ার দ্রিকের কখা। তার আগেই 

মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সাতরগ। সরকারের অধীনে হাবেলীশহর 

গড়ে উঠেছে। কুমারহট্ট নাম বৃহত্তর হাবেলীশহরের স্থানীয় নাম হতে 
পারে। হালিশহর এক সময় কুস্তকারদের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজও দেখা 

যায় হালিশহরের হীড়িকলসীর একট] নাম-ম্বাতগ্্য বজায় রয়েছে। এই 
কুম্তকারদের ( কুমার ) বিরাট হাটি বসত হালিশহরে, গঙ্গারঘাট থেকে হাড়ি- 
কলসী নৌকায় করে চালান যেত। তাই “কুমারহাট” থেকে “কুমারহট্ট” 
নাম হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রাজকুমার এখানে গঙ্গার ঘাটে নান করতে 

আসতেন, তার জন্ত হাট বসত, তাই 'কুমারহট” । 

ভূগর্ভলব্ ছুটি প্রস্তর মুত্তি হালিশহরে দেখেছি, ঘা হিন্দুযুগের, অস্তত 
সেন আমলের মূতি হওয়াই সম্ভব বলে মনে হয়। একটি চমৎকার পাথরের 
গণেশমৃতি বারুইপাড়ার শুভচণ্ডীতলায় ( শাঁচগ্ী বলে কথিত) বটবৃক্ষতলে 
শাচত্তীর প্রস্তরথপ্ডের পাশে দীর্ঘদিন ধরে পৃজিত হয়ে আসছে শুনলাম। 
পাশের শাচগ্ীর শাপুকুর থেকে খননকালে মুভিটি পাওয়া গেছে, শতাধিক 
বছর আগে। প্রায় ছুই ফুট দীর্ঘ মৃতি, পন্মামনে উপবিষ্ট । চার হাতের 

মধ্যে ডান হাত ছুটি ভেঙে গেছে, বাকি অংশ আজও নিখু'ত রয়েছে। 
পাথরের পালিশ যেন আজও ঝকৃঝকে রয়েছে মনে হয়। 

মাধবেন্্র পুরীর ষে দ্বাদশজন শিত্যের কথ! কৃষ্দাস কবিরাজ বলেছেন, 
তাদের মধ্যে ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী প্রভৃতি অন্ততম। এরাই বাংলাঁ- 
দেশে বৈষ্বধর্মের দীক্ষাণ্ুরু। শ্রীচৈতন্ত গয়্াতে ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্তদীক্ষ) 
নিয়েছিলেন, কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। 
ঈশ্বর পুরী ষে বাঙালী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর আসল নাম 
কিক আন! বায় না। কুমারহট্ট-হালিশহরে রাটীয় ত্রাঙ্গপপরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম শ্যামনন্দর আচার্য ( প্রেমবিলার, ২৩ অধ্যায় )। 
“ক্কিরত্বাকরের, মড়ে তিনি বান্থদেব সার্বভৌমের স্লাত্বীয় গোপীনাথ 
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আচার্ধের গৃহে সংস্কৃতে 'প্রীকষ্চলীলামৃত' রচন! করেন। ঈশ্বর পুরী ছাঁলিশহর 
থেকে নবহীপে প্রায় আসতেন এবং ভ্চৈতন্তকে তার ধর্মমতে দীক্ষিত করার 

চেষ্টা করতেন। তর্ণ প্রীচৈতন্ত তখন পাণ্ডিতা-গৌরবে গধিত। 
সংস্কৃতে রচিত ঈশ্বর পুরীর শ্রীকষলীলামৃতের' ব্যাকরণের ভূল ধরতেন 

তখন শ্রীচৈতন্ত । অনেক সাধা-সাধনা করে ঈশ্বর পুরী শেষে প্রীচৈতন্তকে 

কষমন্ত্রে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। তিনি দশাক্ষরের কষমন্ত্রে দ্বীক্ষা, 
দিয়েছিলেন গ্রীচৈতন্তকে। হালিশহরে ঈশ্বর পুরীর বাস্তভিটা এখন “চৈতন্য 
ডোবা নাষে 'কথিত। “চতন্ত ডোবা'র সামনে একটি সুন্দর মঠে গৌর-নিতাই 
মৃতি প্রতিষ্ঠিত। 

ঈশ্বর পুরীর বাসস্থান হালিশহরে শ্রীচৈতন্তের অস্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত শ্রীবাস 
পঙ্ডিতও বসবাঁনের জন্ত একটি বাড়ি ঠতরি করেছিলেন। ্রীবাস নবদ্বীপেই 
থাকতেন এবং তাঁর গৃহেই কীর্তন মহোৎসব হত। মধ্যে মধ্যে তিনি 

হালিশহরেও থাকতেন। পদাবলী-রচয়িতা বাস্থদেব ঘোষ, কীর্তনিয়া মাধব 
ও গোবিন্দানন্দও হালিশহরে বাস করতেন। চৈতন্তযুগ থেকেই হালিশহর 
বৈষবধর্ম বেশ বিষ্তারলাভ করেছিল দেখা যায়। বৈষ্ণব দেব-দেবীর মধ্যে 
আজও তাঁর পরিচয় রয়েছে। ঈশ্বর পুরীর স্বতিমন্দির, চৈতন্ত ভোবা, 
শ্বাসের গৃহ ইত্যাদি ছাড়াও, চৌধুরীপাড়ায় বিখ্যাত শ্যাম রায় আছেন, 
শিকদাঁরপাড়ায় ( বর্তমানে ঠাকুরপাড়া ) রাধাগোবিদ্দ আছেন, বারেন্দ্র গলিতে- 
মল্লিকবাড়ি মদনমোহন আছেন। ধারা শাকধর্মী ছিলেন, তাদের মধ্যেও 
অনেকে বৈষবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । 

শৈব-শাজদের প্রাধান্যের যথেষ্ট পরিচয় আজও হালিশহরে পাওয়া যায়। 

হালিশহরের অধিকাংশই মন্দিরই শিব-মন্দির, বিশেষ করে সবচেয়ে জীর্ণ 
প্রাচীন মন্দিরগুলিতে এখনও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে দেখা যায়। পুজার্চনা 
ভার হয় নী, মন্দির পরিত্যক্ত । প্রাচীন পরিত্যক্ত মন্দিরের মধ্যে 'পঞ্রদ্ব 

ও চারচাল! বাংল! মন্দিরই বেশি। গঙ্গাতীরে কযেকটি পঞ্চরত্ব মন্দির ( মনে 

হয় অষ্টাদশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধে তৈরি ) আছে, অল্পদিনের মধ্যে সেগুলি 

ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হাঁলিশহুরের বারেজ্গলিতে একজে কয়েকটি শিব-মন্দির 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে একটি গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে 
জান! যায়, ১৬৬৫ শকানে নিষিত। সব ক'টি চারচাল! বাংলা মন্দিরের অপূর্ব 
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নিদর্শন এবং মন্দিরে শিবলিজ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গাঁয়ে ইটের উপর 
পৌরাণিক চিত্রাবলীর যে অপূর্ব রূপায়ণ দেখেছি, তা! চব্বিশপরগণা৷ জেলায় 
আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। . 

শিব ছাড়াও একাধিক শক্তিদরেবীর পূজা হয় হালিশহরে। তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হুল, বলিদীঘাটার দিদ্বেশ্বরী দেবী, খাঁসবাটির 
শ্যামা হন্দরী, শ্বশানঘাঁটের শ্মশানকালী বা! পাঁষাণময়ী, রক্ষাঁকালী, রুত্রভৈরবী 
ইত্যাদি । হালিশহত্নের াতিকপৃজাও বিশেষ উল্লেখঘোগ্য। কালিকাতলায় 
(বাজারপাড়ায়) জ্যাংড়া কা্ডিকপুজো হয়, প্রায় ছাব্বিশ হাত উচু কাতিকের 
সেনাপতি মৃতি তৈরি করে। মংস্যজীবীদের পাড়ায় ধূমে৷ কাতিকের পূজা 
হুয় এবং তার জন্তও একুশ-বাইশ হাত মৃতি তৈরি হয়। কাতিকের পুজা 
এবং পুকুর থেকে খু'ড়ে পাওয়। গণেশমূতি দেখে মনে হয়, শিবের ছুই 
পুত্র গণেশ ও কাতিক উভয়েরই পূজার প্রচলন ছিল আগে হালিশহরে। 

লৌকিক ধর্মাহুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যগরক্ষত্রিয়দের 
মনসাপুজা। বাগ্রক্ষত্রিয়পাঁড়ায় এবং চৌধুরীপাড়ায় হয়। আগে যথেষ্ট 
জাকজমক করে উৎসব হুত, বলি হত, ঝাঁপান হত। চড়কপুজা হয় 
একাধিক পাড়ায়”_ঘেমন, গোলবাঁড়িতে, ভাঙাপাড়ায়, বুড়োশিবতলায় ও 
খাসবাঁড়িতে। শীতলাপৃজা হয় মৎস্যজীবীর্দের পাড়ায় শিবের গলিতে এবং 
'অন্তান্ত পাড়ীয়। বারুইপাড়ায় পবনদেব পূজিত হুন। পানের বরোজ রক্ষার 
জন্ত এও অত্যন্ত প্রাচীন পুজার নিদর্শন। শুভচণ্তীতলা, হীতলা, রক্ষা- 
কালীতলা, ওলাবিবিতলা, পঞ্চাননতলায় বৃক্ষপৃজার নিদর্শন আজও অত্যন্ত 
প্প্ই রয়েছে । 

এই সব লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান হালিশহরের প্রাচীন সংস্কৃতিধারার প্রাচীন 
মুসলমানযুগের পশ্চাতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত মনে হয়। তখন হয়ত হালি- 

শহরের আদি বাসিন্দা মংস্তজীবীরা ছিলেন, দাড়ি-মাঝিরা ছিলেন, ব্গ্র- 
ক্ষত্রিয় ও মাহিস্র। ছিলেন। মনসা, লীতলা, চড়কপৃজ। ও বৃক্ষপূজার প্রচলন 
তখন থেকেই হতে পারে। ভারপর শৈব-শাতধর্ের জোয়ার এসেছে এবং 
'তস্ো্জ লীন! দেবদেবীর পুজার প্রচলন হয়েছে। তার অনেক পরে 
বৈষবধর্মের ঢেউ এসেছে। বৈধব ও শাক্ত-ধর্মের মধ্যে সমন্বয় কিছুটা 
হয়েছে বটে, কিন্তু শৈব-শীক্ত দেবদেবী ব| মনসা-শীতলাক্ক প্রাধান্ত তাতে 



কুমারহট-হালিশহর ৬৪৩. 

লোপ পায়নি। অষ্টাদশ শতাবীতেও সাধক রামগ্রসাদ জন্মেছিলেন হালিখহরে 
এবং শুধু সাধনায় নয়, কাব্যে ও সঙ্গীতে একটা বিচিত্র ধারার প্রবর্তন 
করেছিলেন বাংলাদেশে । 

পঞ্চদশ থৃষ্টাঝের মধ্যভাগে (১৪৫* সালের পূর্বে) গা্গুলীবংশীয় লাবর্ণ 
চৌধুরীদের আদিপুরুষ 'পাঁচুশক্তিখান, হাবেলীশহর পরগণার কর্তৃত্ব লাভ 
করে, হাঁলিশহরসমাজ' প্রতিষ্ঠী করেন। তাঁরই কালে বিক্রমপুর থেকে 
বৈষ্ক পরিবার, কোন্নগর থেকে কায়স্থপরিবার প্রভৃতির সমাগমে সমাজ 
পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল। পাঁচুশক্তি খার (পাঠান আমলের রাঁজপুরুষ 
বলে খা উপাধি ছিল ) সাত পুত্র ছিল এবং তারা সকলেই হাপিশহরনিবানী 
ছিলেন-_-“এতে পাঁচ শক্তি খান্ সন্তান! হালিসহর নিবাদিনঃ।” হালিশহর 
থেকে সাবর্ণগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাঁখ! নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল ( বড়িশা-যেহাল 
পর্যস্ত)। শক্তিখানের সর্বজোষ্ঠ গ্রপৌত্র স্বনামধন্য জক্ষ্মীকান্ত মজুমদার 
আনুমানিক ১৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন? সুলতান হুমেন শাহ, নসরৎ 

শাহ বা শেরশাহের সময়ে বিপুল জমিদারী অর্জন করেন। কথিত আছে, 
লক্ষমীকান্তই হাঁলিশহরে, কালীঘাটে ও সাবর্ণগোঠীর আদিস্বান গোঘাঁটে ও 
আমাটিয়! গ্রামে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।১ বড়িশা থেকে হালিশহর 
পর্যস্ত (কলিকাতা শহরের চিৎপুর থেকে কালীঘাটের ভিতর দিয়ে) ষে 

প্রাচীন রাজপথ ছিল, শোনা যায় তা লক্ষমীকাস্ত তৈরি করেছিলেন । 
“"আইন-ই-আকবরী'তে সরকার-সাতগগীর অন্তর্গত পরগণ|র মধ্যে হাবেলী- 
শহরের নাম পাওয়া যায়। লক্ষমীকাস্ত তখন জীবিত ছিলেন না। তার 
আট পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যোষ্ঠ রাম রায় সম্ভবত আকবরের সময় জীবিত ছিলেন। 
রাম রায়ের পৌত্স বিষ্ভাধর রায়ের সময়ে হাবেলীশহর পরগণ! সাবর্দচৌধুরী- 
বংশের হস্তচ্যুত হয় এবং কারক্রমে দ্বিখগ্িত হয়ে যায়। প্রধান খণ্ড 
নরত্বীপাধিপতি রাজা রাঘব রায়ের হস্তগত হয়। তা সত্বেও দীর্ঘকাল 
ধরে হাবেলীশহরে তালুকদাররূপেও সাবর্ণচৌধুরীদের প্রভাব অক্ুঞ্ন থাকে। 
পরগণার অপরখণ্ড বীশবেড়িয়ার রাজবংশ দখল কযেন। বাঁশবেড়িয়ার 

রাষেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পরে, ১৭৯৯ লনে, উক্ত অংশ ছুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। 
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সাবর্ণচৌধুরীদের সমাজ-প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশ 
কুমারহট্-হালিশহরে এসে বাঁন করেন। তাদের বিষ্তাচর্চার ফলে কুমারহটট- 
বিষ্ভামাজ একসময় পশ্চিমবঙ্গে নবদধীপের সমতুলা গ্রনিদ্ধি অর্জন করেছিল। 
কামালপুরের ভট্টাচার্ধবংশ ন্তায়শাস্ত্বের একনিঠ চর্চার জন্ত চিরপ্রপিদ্ধ ।১ এই 
বংশের দিথ্িজয়ী পণ্ডিত কামদেব বিস্বাবাচন্পতি কুমারহট্রে অধ্যাপনা করতেন। 

ভার মৃত্যুর পর ১২০২ লনে কুমারহট্রে চতুষ্পাঠীতে তাঁর পু শিবরাম 
স্যায়বাগীশ অধ্যাপনা ক্লরতেন। কামদেব শোঁভাবাজারের রাজ! নবকৃষের 

মবরত্বসভার রত্ব ছিলেন। কামদেবের পুত্র-পৌজদের মধ্যে আরও অনেকে 
তখন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। এছাড়াও, বহু পণ্ডিতবংশ কুমারহট- 

বিষ্ভাসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন । 

কুমারহট্র-হালিশহরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বিগ্যাগৌরব 
আজ একাধিক সামাজিক কারণে শ্লান হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অন্তান্ত 

আরও অনেক জায়গার মতন। কিন্তু ভা সত্বেও, সেই এতিহা-চেতনা 

স্থানীয় লোকসমাজে আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি । 

৯. দ্ী্মীনেশচজ ভটাচার্য : রর নানান দীনেশ 
বাবুর পূর্বো্ত প্রবন্ধ 'কুমারহউ বিভানমাজ, দ্রষ্টব্য । | 
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বীরম্তৃস্ত 

বনদেবতা 

রঙ্কিনী 

লোকধর্ম ও শিল্পকলা 

পশ্চিমবঙ্গের নাথধর্ম 

গীর ও গাজীসাহেব 

দক্ষিণ রায় 

দশাবতার তাস 

পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর 

কুড়মুনের গাজন 

ইন্দ্রধধজের উৎসব 

ভাহু ও সয়ল। উৎসব 

প্রান্তিক 

বিয়গুলির সাংস্কৃতিক তাৎপর্ষের জন্য শ্বতন্ত্রভাবে 

সন্নিবেশিত কর! হল। 'গ্রামগ্রদক্ষিণ অংশের 
মধ্যেও প্রচুর সাংস্কৃতিক উপকরণ আছে। পার্থকা 
হুল, এই অংশে আলোচন! প্রধানত বিষয়কেন্ত্রিক। 
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ছাতন! সামস্তভূমের প্রাচীন রাজধানী, বীকুড়া জেলায়। মানডূমের স্থল 
সামন্তভূম। বীকুড়া শহর থেকে অটি-দশ মাইল পশ্চিমে ছাতনা। অমতিদুরে 
গুশুনিয়া পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ের মধ্যে পুকর্ণা-পোকর্ণাধিপতি পিংহ্র্মার 
পুত্র চন্ত্রর্ীর বিখ্যাত শিলালিপি ও চক্র । সাধারণের কাছে 'চাদস্ধ"বলে 
পরিচিত। সামনের চাদড়া গ্রামের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে যেতে হয়। চক্রদবার্ধী 
বিষুর পাশে ছাতনায় শক্ত দেবী বালী বিরাঁঙ্ করছেন। পশ্চিবর ও 
মানভূমের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্ঠও এখানে সুম্পষ্ট। রি 

ছাতনায় ভ্রমণকালে গ্রাম্য বিছ্যালয়ের একজন শিক্ষক বললেন- “এখানে 
এক পুকরুর-পাড়ে কতকগুলি' বিচিত্র পাথরের স্তস্ত আছে, ভার গায়ে নানা- 
রকমের মৃত্তি.খোদাই করা আছে- দেখবেন ?” কথা শুনেই শিলাত্তগুলি 
সম্বন্ধে আমার যে ধারণ! হয়েছিল, পরে চোখের সামনে সেই ধারণাই যেন. সত্য 
হয়ে ভেসে উঠল। শিলান্তভগুলি মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক প্রনুরযুগে, 
সংস্কৃতির স্বতি-নিদর্শন, অর্থাৎ 'মেগালিখিক কালচারের" নিদর্শন । প্রস্তরযুগের 
নিদর্শন ময়, সেই সংস্কৃতির উত্তরসাঁধকদের পরবর্তাকালের নির্শন। ৬ 

ছাতনার একটি পুকুর-পাঁড়ে অনেককালে ধরে শিলান্তসতগুলি রগ়েছে। 
কিংবদস্তী হল, একদা রাত্রিকালে বাইরের কোন শত্রু সামস্তভূমের রাজধানী 
ছাতনা আক্রমণ করে। রাঁজার কুলদেবী বালি হ্বয়ং মায়াসেন! শট করে 
তাদের পরাজিত করেন। এর মধ্যে ভোর হয়ে যায় এবং ভোরের গূর্ধালোকে 
দেবীর মায়াসেনারা পাঁধাণে পরিণত হয়। শ্তত্গুলির গাঁয়ে তাই যোস্ধামৃ্ি 
ইত্যাদি খোদাই করা আছে।" কেউ বলেন, এখানে কৌম এভিহালিক যুদ্ধ 
হয়েস্টিন, এবং ধুদ্ধে যে বীর সেমারা নিহত হয়েছিল, এগুলি তাদেরই 
সমাধিস্তত। কেউ বলেন, এগুলি 'কামূক্লাজ' বা. হর! | প্রচুষ পিলাতস্ত 

এইভাবে নাকি উন্মুক্ত স্থানে প্রোথিত করে, সেকালের ধীজারা পক্রর মনে বিশাল 
পৈশ্তসমাবেশের ভ্রান্ত ধারণা ছাই কয়তে চাইতৈম ৭. এইরকম অনেক কাঙছিনী 
ও কিংবাস্তী শিলাপ্ততগুলিকে কেশ করে রচিত ইয়েছে। তথ্যনিরথরতাদী 
ধতাবে বর্মন! পক্ষবিস্তার করেছে । 



৬৪৮ পশ্চিমবজের সংস্কৃতি 

ছাতনার শিলান্তস্তগুলি বীর যোদ্ধাদের স্বতিত্তস্ত হওয়া! আশ্চর্য নয়, কিন্ত 
তার আদল এঁতিহানিক পুরিচয় তা নয়। যে শিলাভ্যতগুলির কথ! বলছি, 
তার উচ্চতা গড়ে চার-পাঁচ-ছয় ফুট হবে, হয়ত আরও বেশি হতে পারে, কারণ 
মাটির মধ্যে বসে গেছে, কেউ খু'ড়ে বার করেনি। হুতর1ং অন্পূর্ণ সত্তের 
উচ্চতা সন্ধে (খু'ড়ে বার না করলে) আন্দাজে কিছু বল! যায় না। স্থানটি 
বিশেষভাবে লক্ষ করে দেখেছি, আশেপাশে অনেক শিলাশীর্য ভৃগর্ভ থেকে 

লামান্ 'পাচ-ছয় ইঞ্চিৎকরে উপরে উঠে রয়েছে। মনে হয়, সবগুলিই এ 
শিলান্স্ত, মাঁটির তলায়'বসে গেছে, খু'ড়ে বার করা যায়। এই কারণেই মনে 
হয়, শিলান্ততগুলি বেশ প্রাচীন। তা] না হলে ছাতনার মতন পাথুরে জায়গায় 
গড়পড়তায় পাঁচ-ছয় ফুট মাটির তলায় বসে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। শিলা- 
স্স্তগুলি হো-মুও্ড গ্রভৃতি ছোটনাগপুরের আদিম নিষাঁদ-জাতির 'মেগালিখিক' 
আচারের নিদর্শন বলেই মনে হয়। ছাতনার আশেপাশে আরও কয়েক স্থানে 

এই ধরনের অনেক শিলান্তস্ত প্রোথিত আছে। ছাতনার ক্রোশ ছুই 

দক্ষিণে 'মৌলবনা, গ্রামে মৌলেশ্বর থানের কাছে এইরকম শিলান্তস্ত আছে। 
মৌলেশ্বর প্রাচীন শিব- লিজমৃত্তি। পাশে 'নীলাম্বর” মহাদেব ও চণ্তীর স্থান। 
বেড়াত উচু এক শিলাদণ্ড চণ্ীরূপে পু্ধিত হয়। তারই পাশে ভাঙা জৈন 
বৌধট্ও গণপতি মৃত্তি ছড়ানো । শুশুনিয়৷ পাহাড়ের ঝরপার কাছে একটি 
শিলাস্তস্ত আছে। স্তস্তনীর্যে সিংহ ও অস্বারূঢ় নরমৃত্তি খোদিত। এ 
লোক 'নরসিংহ' বলে পূজ৷ করেন। 

মেনিনীপুর জেলায় কেশিয়াড়ী থেকে মাইল পাচ দূরে কিয়ারটাদ বল 
একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে, বিশাল মাঠের মধ্যে প্রচুর পাথরের ত্বসত 
ঘাঁটিতে প্রোথিত রয়েছে দেখা যায়। দেখে মনে হয়, স্থানটিতে একাধিক 

দেবালয় ছিল। দেবালয়ের তিতিগ্রস্তর, বেদী ইত্যাদি এখনও আছে, ভাঙা- 

চোরা বহু দেহাংশও আছে। প্রোথিত স্ন্তগুলি ভাঙ| মন্দিরেরই টুকরো 
কিন্ত স্তস্ভগুলির বিচি বিশ্তাষ দেখলে শুধু মন্দিরের ছড়ামে! টুকরো বলে মনে 
হয়না । নানারকম প্রশ্ন জাগে মনে। প্রথম প্রশ্ন হল, দেখালয্কের বড় বড় 

টুকনাগুলি এইভাবে ছড়িয়ে দিল কে এবং কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, তত্গুলি 
সৃদ্ধিকাধর্তে প্রোথিত হুলই বা কি-করে? আমর! খুঁড়ে দেখেছি, মাটির 
তলায় প্রায় ছু'ফছুট আড়াই-ছুট পর্যন্ত প্রোথিত তস্ত আছে.।, কেন প্রোর্িতত ? 



বীরস্ব্ত .' ৪৪ 

আমাদের" ধারণা, এগুলি প্বতিত্তস্ত ও বীরস্তস্ভ। এমন অনেক স্থানে 
এরকম প্রোথিত ত্ত্ত আছে বেখানে ফোন তন দেবালয়ের চিন্ন, নেই, 
কাছাকাছিও নেই। যেমন বাকুড়ায় বা হুগলীতে। পাখরখণ্ড বুম করে 
এনে মাটিতে পৌতা হয়েছে, পরিষার বোবা যায়। ৷ ছাড়া, .পাখয়ের গায়ে 
মৃতি খোদাই কর! হবে কেন? ধনূর্বাণধারীর মৃতি, অস্থারোহীর মুক্তি, 
এরকম স্কুলভাবে খোদিত, এসব অঞ্চলে কোন মন্দিরের গায়ে চোখে পড়েনি। 
যেখানে ভাঙা মন্দিরের পাথরখণ্ড পাওয়া গিয়েছে, যেমন কিয়ারটাদে, সেখানে 
সেগুলিকে স্মতিত্তস্তর্ূপে ব্যবহার করার জন্ত নতুন করে ঠাছাছোলা ও খোদাই 
কর! হয়েছে। কিয়ারাদের স্তস্ভগুলিকে ভাল করে পরীক্ষা করলেই তা! 
বোঝা যায়। কিয়ারটাদের এই পাঁথরের দৃশ্ঠের পাশে হাওড়া জেলার 

আমতা থানার শ্বতিমন্দিরের দৃশ্তটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমত! 
খানার মাহিয্যপ্রধান গ্রামে সারবন্দী স্বতি-মন্দিরের বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায়, 
শ্বশানে নয়, লোকবদতির সংলগ্ন স্থানে। একথ! উল্লেখ করার কারণ এই 

যে, স্বতি-মন্দির নির্মাণ বা স্তৃতিন্তস্ত প্রোথিত করার সুপ্রাচীন প্রথা আজও 

আমাদের মধ্যে আছে এবং কেবল শ্মশানে নয়, জনবসতির লঙ্গে। আমাদের 

শখ্ুশানে ও গোরস্থানে তার প্রমাণ আজও রয়েছে। আমতা থানায় স্বতন্ত্র 

কোন শ্মশানে এ-দৃশ্ঠট দেখা যায় না। পথের ধারে ধারে, লোকালয়ের মধ্যে মধ্যে 
এই দৃশ্ঠ দেখা যায়। স্তভ্ভ থেকে মন্দির পর্যস্ত আমরা এগিয়ে গেছি, কিন্তু 
প্রথাটা একই। ছাতনা বা কিয়ারঠাদ থেকে আমতার গ্রাম একটু দুরে 
হলেও, তার সাংস্কৃতিক দূরত্ব খুব বেশি নয়। 

দৃক্ষিগভারত ও পূর্বভারতের অনেক জাতি-উপজাতির মধ্যে এইভাবে 
মৃত ব্যক্তির স্বতিরক্ষার প্রথ৷ আজও প্রচলিত আছে। নীলগিরি পাহাড়ের 
আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রথার রিচি সব নিদর্শন দেখা যায়। ফাগুপন ও 

বক্সে তাদের বিখ্যাত গ্রন্থে বিস্তারে আলোচনা করেছেন। ত্রীক্স 
লিখেছেন যে, নীলগিরি পাহাড়ের ইরুল ও কুরুত্বরা৷ এই ধরনের স্বতিত্তসতকে 
'বীয়করু* বলে। 'কুট কথার অর্থ পাথর, 'বীরকনু' মানে বীরের পাখর, 

অর্থাৎ বীর্তস্ত ।১ হুগলী জেলায় আরামধাগ অর্চলে যে পারত আমরা 
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সডিও পশ্চিষবদের সংস্কৃতি 

দেখেছি, তাকে 'বীরকাড়' বলা হয়। “কুকুর যেষন বীরকন্ছুয় পৃজ করে; 

পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি ভূমিজয়] বীর়কাড়ের পৃজ! করে । 
পূর্বভারতের মধ্যে খাসিয়াদের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখয়োগ্য । কারণ খাসিয়া 

অঞ্চলে এই ধরনের পাথরের স্বতিত্তত্ত যেমন দেখ যায়, সেরকম পর্যাপ্ত পরিমাণে 
বৌধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। ফাগুপন বলেছেন £১ 
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মেজর গার্ডন খাসিয়াদের মেনছির বা একক প্রশ্তরস্তস্তগুলি সন্বদ্ধে বলেছেন 
ষে, সেগুলি ছু-তিন ফুট থেকে বারোচোদ্দ ফুট পর্যস্ত দীর্ঘ হয়। জয়স্ীয়া 
পাহাড়ের কোথাও কোথাও বিরাটাকারের শ্ত্তও দেখা যায়, তার মধ্যে একটি 
সাতাশ ফুট লম্বা ও আড়াই ফুট মোটা গ্স্তও আছে। পাথরের ত্তত্তগুলি 
সাধারণত দেখা যায় অত্যন্ত গুলভীবে চাছাছোল! এবং মাথার দিকটা ক্রমে 
সরু করে উপরটা হ্থম্দরভাবে গোল করা, ঠিক মুগ্ডের মতন। মনে হয়, 
খানিকটা মাঁনধসদৃশ করার চেষ্টা 'মেনহিরের' গড়নের মধ্যে গোঁড়াতে ছিল, 
পরে তার অবনতি হয়েছে । তবু মাথার দিকটা বেশ সযত্বেই গোল করা ।* 
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বিস্ময়কর হুল, কিয়ারটাদের পাখরঘ্তত্ৃগুলির মধ্যে অনেক স্তস্ভ এইভাবে 
স্বাধার দিকে গোলাকার করা হয়েছে দেখা যায়। ঠিক মানুষের মুণডের মতন 
করে চেঁছে-ছুলে গোল কর!। ছোট দেউলের মডেলের মাথার আমলকগুলিকে 
চায় তেেচুয়ে গোলাকার করা৷ হয়েছে, স্পই বোবা যার। ক্ষয়ে গ্রে 
পাথরের আঙলক এরকম গোল হতে পারে 'ন!।: হতে হা. সময় লাগে, 
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বীর ০৬) 

কিয়ারাদের ইতিহাসের কালের হিসেবে তার নাগাল পাওয়া যায় না। তা! 
ছাড়া, মাথাগুলি যে স্থুলভাবে পৰে ছোল! হয়েছে তা৷ দেখলেই বোঝা যাঁয়। 

দক্ষিণভারত ও পূর্বভারত থেকে মেদিনীপুর-বাকুড়ার সীমান্তের কাছে 
€ছোটনাগপুর জঞ্চলে এলেও দেখ! যায়, হো ও মুগ্ডারা' এই ধরনের স্বতিত্তস্ত 
স্থাপন করে। ভ্যাণ্টন সাহেব এই অঞ্চলের হো! ও মুণ্ডাদের গ্রামের দৃষ্ত, প্রায় 

একশতাী পূর্বে, লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। প্রত্যক্ষা্শা অন্ুসন্ধানীর 
বিবরণ হিসেবে তার মূল্য খুব বেশি । ছোটনাগপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভ্যাপ্টন 
দেখেছিলেন প্রায় প্রত্যেক হো ও মুণ্ডা গ্রামে মৃতের স্বতি উদ্দেশে প্রোথিত 

পাথরের স্তত্ভের সমাবেশ আছে। সাধারণত একটি স্থনির্বাচিত স্থানে শসতগুলি 
প্রোথিত। চার-পাঁচ ফুট থেকে চোদ্দ-পনের ফুট পর্যস্ত বড় বড় স্তভ্ভ আছে। 
স্তন্তগুলি সারবন্দীভাবে একলাইনে প্রোথিত, বৃত্তাকারে প্রোথিত নম়্। 
ড্যাণ্টনের বিষরণটি উদ্ধৃত করছি ঃ ১ 
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ড্যাপ্টন ঘখন ছোঁটনাগপুরের কমিশনার ছিলেন তখন হো! ও মুণ্ডাদের 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি এই দব নিদর্শন দেখেছিলেন । এসম্বন্ধে পরে তিনি 
লিখেছেন, অনেকস্থানে দেখা যায়, সাধারণ স্বতিস্তন্ত ছাড়াও, গ্রামবৃদ্ধ, মণ্ডল, 
মাক & বিশে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের স্মৃতি উদদেশেও স্তস্ত প্রোথিত কর! হয়। এই 
সব ত্তভের পৃূজাও করে তার] । যেমন খড়িক্লারা করে £ 
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আমতা খানার গ্রামের যে দৃষ্তের কথ! বলেছি, তার সঙ্গে হো মুণ্ডা খড়িয়া 
গ্রামের এই দৃশ্যের বিশ্বয়কর সাদৃশ্ঠ আছে। কেবল পাথরের ত্তন্তের বলে 
প্রচুর পরিমাণে ছোটবড় শ্বতিমন্দির তৈরি করা! হয়েছে । এই মন্দির উপর- 
তলার দান, কিন্তু স্মতিরক্ষার এই প্রথাটি মানবসংস্কৃতির অনেক নিচেরতলার 

দান। বহুকালের প্রথ]। 

মেদিনীপুরের পশ্চিমদিক থেকে বাকুড়া পর্যস্ত যে সব অঞ্চলে আমরা' 

্রস্তরস্তপ্তের এই সব নিদর্শন দেখেছি, তার সবটাই ছোটনাগপুর-সংলগন অঞ্চল 
বললেও ভূল হয় না। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আদিবাসীদের বাস মেদিনীপুর 

ও বীকুড়ায় যথেষ্ট আছে। এমন কি, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাদৃস্টের দিক 

থেকে বিচার করলে, এই অঞ্চলকে আরও একটি ক্ষুদ্রতর ছোটনাগণুর বলা? 
যায়। কেবল পাহাড় ঠেলে ওঠেনি এই যা। উঠতে উঠতে অনেক জায়গায় 
ঘে মুখ থুবড়ে পড়েছে, ত| মাটির রূপ দেখলেই বোঝা যায্স। ছোটনাগপুরের, 
সংস্কৃতিধারার সঙ্গে গ্রাগেতিহাসিক যুগ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের বেশ 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার প্রমাণ অনেক পাওয়া গেছে। প্রন্তরযুগের আমুধ 
পর্যস্ত। মেগাঁলিথিক সংস্কাতর ধারাও এককালে ছোটনাগপুর থেকে 
পশ্চিষবন্গের এই অঞ্চল পর্যস্ত' হবচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল মনে হয়। 
পরে এঁতিহাপিক কারণে মৌলিক জাতির শাখা'-গ্রশাখার মধ্যে ভৌগোলিক 
বিচ্ছি্তার ফলে এবং অন্তান্ত উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে, অনেক 

ক্ষেত্রে এত পরিবর্তন হয়েছে যে আসল রূপ চেনাই বাঁয় না। পরিধর্তন 

সকলের লমানভাবে হয়নি, তা হয়্ও না। একই জাতির বিডির স্তরেয় মধ্যেও 
বংস্কৃতি-সংঘাত্ের ফলে পরিবর্তনের তারতম্য হয়। মেদিনীপুর-বারুড়া অঞ্চলেও 
তাই 'ঘূ্দীছে। বীরত্তত্গুলি কেবল অতীতের লাক্ষীন্বরপ আম রয়েছে । 
কোথাও বীরত্তত্ত বীব্কাড় হয়েছে, কোথাও অন্ত দেবাডায় দামে পুজিত 
হচ্ছে। এছাড়া আর.কোন পার্ধক্য নেই। : ৮ ৯" "1. 



বনদেবতা 

পশ্চিমবঙ্গে বড়ম্ (বড়াম্) দেবতার পুজা খুব প্রচলিত। প্রধানত বাউরীদের 

মধ্যে বড়াম পুজার প্রাধান্য দেখ! যায়। বীকুড়ায় বাউরীদের মধ্যে বেশি, 
মেদিনীপুর গড়বেতা অঞ্চলে বাউরী ও লায়েকদের মধ্যে এবং হুগলী জেলার 

স্তামবাজার কয়াপাট প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমিজদের মধ্যে বড়াম পুজা! প্রচলিত । 
বাউরী, লায়েক ও ভূঁমিজরা আজ একই সমাজতৃক্ত না হলেও, বড়াম দেবতা! 
তাদের এঁতিহাঁসিক যোগন্ত্রাট আজও অবিচ্ছিন্ন রেখেছে বলে মনে হয়। 
বাউরী, ভূমিজ ও লায়েক ছাড়া, হাড়ি ও ডোমরাঁও কোন-কোন জায়গায় 
বড়ামপুজা করে। হুগলী জেলার দেবখণ্ডে বড়ামপৃজ। হাড়িদের মধ্যে প্রচলিত, 
পুরোহিত ডোমপণ্ডিত। প্রতি বছর পৌষ লংক্রান্তির দিন বড়ামপুজার বিশেষ 
উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। উল্লেখযোগ্য হল, অন্যান্য অনেক উপেক্ষিত দেবতাকে 
ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা দখল করে, পুজার্চনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে, নিজেদের 
জীবিকার্জনের উপায় করে নিয়েছেন। তার মধো সবচেয়ে উল্লেখযোগা 
দৃষ্টান্ত হল, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের শিবঠাকুরে রূপাস্তর। কিন্ত বড়াম 
দেবতার পৌরোহিত্য আজও কোন ক্রাক্ষণ কোথাও গ্রহণ করেননি । নিজ 
সম্প্রদায়ের পুরোহিত দিয়েই বাউরী লায়েক ভূমিজ প্রভৃতি বড়ামের পুজা 
করে। মেদিনীপুরের গড়বেতা অঞ্চলে পৌরোহিত্য অনেক জায়গায় 
পুরুষাশ্রক্রমিক অধিকারে পরিপত হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু শ্বামবাজারে 

(হুগলী) বা কাদড়ায় (মেদিনীপুরে ) আজও পুজার দিনে নিজেদের ভিতর 
থেকে পুরোহিত নির্বাচনের প্রথা আছে । 

সাধারণত বড়ামপুজ! গাছতলাতেই হয়ে থাকে এবং বড়ামকে বনদেবতাই 
বলা হয়। কিন্ত এঅঞ্চলের অন্ান্ত বনদেবতাদের সঙ্গে বড়ামের বেশ একটু. 
পার্থক্য আছে। বনদেবতাদের পূজায় আরও অনেক জাতির লোক যোগদান 
করে, যার 'বড়ামপৃজায় যোগ দেয় না। বোঝা যায়; বড়াম আজও আদিম 
বসত স্তর থেকে খুব বেশি উদ্চন্ুর়ে উঠতে পারেননি। সেইজন্তই, বিশেষ 
করে বাকা বড়াম পুজা! করে, তাদের মধ্যে একট! অধুনালুপ্ত শ্বাঙ্গাত্যনুত্রের 
সন্ধান পাওয়া ধায়। বড়ামের কোন নির্দিষ্ট মৃত্ঠি নেই ফোখাও। গাছতলায় 
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দেখা যায়, বিষুপুরের পীচমুড়া গ্রামের কুস্তকারদের তৈরি পোড়ামাটির 

হাতি-ঘোড়া। কোথাও কোথাও একখণ্ড ঝামা-পাথর। বড়ামের কোন 
ঘেবালয় নেই, পর্ণকুটিরও নেই। গাছতলাই তার আশ্রয়। বনদেবতার 
এঁতিহ এইদিক দিয়েও তিনি বহন করছেন। বড়াম পূজায় শৃয়োর 
বলি দেওয়! হয়। ছাগল মুগ্গাও বলি দেওয়! হয়। ধাঁদ্কায় ( গড়বেতা! ) 
বলির পরে শুয়োরের কাটা মাথা থেকে একখণ্ড মাংস কেটে নিয়ে, আঁগুনে 
দ্ধ করে, মন্য সহযোগে, ঠাকুরকে দেওয়া হয়। কোথাও কাটা 
মাথার উপর তেলের" প্রদীপ ও ধূপ জেলে দেওয়া হয়। মাংস বিতরণ 
কর! হয় স্বজাতির মধ্যে। কোথাও রান্না করে খাওয়ার রীতিও আছে। 

আশপাশের অন্তান্ত জাতির পুজাহুষ্ঠানের রীতিনীতিও বড়াম পুজারীদের 
উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে দেখ! যায়। যেমন, বলি কোখাঁও 

কোথাও বন্ধ হয়ে গেছে । কোথাও বা ছাগবলির সঙ্গে কুমড়োবলি হয়। 

বোঝ! যায়, ছাগবলি লুপ্ত হয়ে কেবল কুমড়োবলি হতে আর বেশি দেরী নেই। 
কোথাও পুরোছিত উপবাম করে। পুজোয় আতগচাল, ফলমুলও দেওয়া 
হুয়। এগুলি বন্ত বড়ামের উপর ব্রাক্ষণ্য প্রভাবের নিদর্শন । রড়ামপুজায় 
ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপাবার রীতিও আছে। ফুল মাটিতে পড়লে বলিদাঁন 
আরভ হয়। ধর্মপূজ। ও শিবপুজার গাঁজন-উৎসবের প্রভাব এখানে 
স্প্ট। অন্তান্ত পুঁজা-উৎসবের অনেক অনুষ্ঠান এইভাবে বড়ামপৃজাতেও 
প্রক্ষিপ্ত হয়েছে দেখা যায়। প্রক্ষেপের ফলে যেসব স্থানে বড়ামপু্জায় 

পরিধর্তন হয়েছে ও হচ্ছে, সেই সব স্থানে আর কিছুদিনের মধ্যে 
পৌরোহিত্যের অধিকার নিয়ে ব্রাহ্মণর! হয়ত উপস্থিত হবেন। 

বড়াম ছাড়া এঅঞ্চলের “সিনি” নামে বনদেবতাদের পুজা বিশেষ উল্লেখ- 

ঘোগ্য। গ্রামের নামের সঙ্গে 'সিনি' শব যোগ করে, অথবা অন্যান্ত নামের 

সঙ্গে দেবতাদের নামকরণ করা হয়।, যেমন--জান্দাসিনি, শালবাইসিনি, 

লৌধাবিনি, পাঁশরাসিনি, মদমাসিনি, মালবাধিসিলি, মাতাসিনি, ভোদোঁসিনি, 
ঝাড়বনিলিমি, কুমারলিনি, করাসিনি ইত্যাদি বাঁকুড়া জেলার খাতড়া, 
ওরদা, পাঁচান, ছাতদা 'এ্রভৃতি অঞ্চলে এই সিনিদেবতার খুব আধিপত্য 
দ্বেখা বায়। লিনিদেবতা আছি বনদেষতা, কিন্ত গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত 
ছয়ে সিনি দেবতার নামকরণ খেকেই বোঝ বায়, রুড়াম বা! কু! প্রভৃতি 



ননযেবত! ৪ 

বিদ্তার করতে পেরেছেন।১ তাই দিনিদেব্তার পূজায় আজকাল ব্রাহ্মণর 
পর্যন্ত পৌরোহিতা করেন, এবং লকল জাতির লোক উৎমব-অহষ্ানে ঘোগদাম 
করেন। গড়বেত! অঞ্চলে কুমারডুবি মৌজায় কুমারদিনি বনদেবতার পুরোহিত 
ব্রাঙ্মণ। চম্্কিনী দেবীও বনদেবী, কিন্তু তার পুরোহিত এখন ব্রাহ্মণ । 

কয়াপাটে ( হুগলী ) কয়াসিনি দেবীর পুরোহিত ত্রাঙ্মণ। ' বনদেব্তার পূজায় 
এই সব ব্রান্ধণের, পৌরোহিত্য পরবর্তাকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণত 
লায়েকরাই এ-অঞ্চলে বনদেবতাঁর পুরোহিতের কাজ করেন দেখা ঘায়। 
সিনিদেবতা যে বনদেবতা, তার আরও উজ্জল গ্রমাণ এখনও রয়েছে। 

কোথাও কোন দিনি দেবত! গৃহদেবতারূপে পুজিত হুন না। এটা খুবই 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দিনিদেবতা৷ যে গৃহের দেবতা হুতে পারেন 

না, এসংস্কার এখনও নকল মশ্পরদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে। অরণ্য ছেড়ে 
লোকালয়ে সিনি দেবতারা এসেছেন বটে, কিন্তু গৃহের কোণে আশ্রয় নেননি। 

সিনি দেবতাদের কোন মন্দিরও বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। চম্কিনী দেবী 
বা রঙ্ধিণী দেবী প্রভৃতি বনদেবীর মন্দির দু'একটি দেখা যায়, পরে প্রতিষঠিত। 
দেবতার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জন্য ব্রাঙ্ষণ পুরোহিতর! তাদের দেবালয়ে 

প্রতিষ্ঠিত করে আভিজাত্য বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। যেমন চমকাইভাঙ্গার 

€ মেদিনীপুর ) চমৃকিনী দেবীর পাথরের রেখমন্দির, শোনা যাঁয় লায়েক 
হাঙ্গামার সময় প্রতিষ্ঠিত। পিনি দেবতাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে 

আছেন ধার! লোকালয়েও আসেননি, জঙ্গলেই আছেন। আজও জঙ্গলেই 
তাদের পুজা! করতে হয়। মাধাইনিনি, পায়য়াসিনি প্রভাতি বনদেবতার 
পুজা জঙ্গলেই হয়ে থাকে আজও । 

" দিনিদেবতাদের এই পরিচয় থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ইভিহাসৈর যে ইঙ্গিত পাওয়| যায়, তা প্রণিধানযোগ্য। ছোটনাগপুরের 
প্রাক্কাতিক সীমারেখার মধ্যবর্তী পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চল একসময়, গভীর 
অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। আদিম বনবাসীরা নানারকমের় বনদেবতার পুজা 
করতেন, নানারকমের কামনা-বাসনা। চরিতার্থ করার জন্ত। তারপয় ক্রমে 

' ৯ "সাহিত্য পরিবৎ পিক, ৬০র্, আা লংখ্যার ধীমাণিকলাল সিংহ 'ব্ী ও সিনি 
ঠাকুর, প্রবন্ধ ভ্র্টব্য। 



৬৬৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

জঙ্গল হাসিল করে লোকবসতি স্থাপিত হয়েছে। অরণ্যের মধ্যে স্থানে 

স্থানে লোকালয় গড়ে উঠেছে। বনদেবতারা লোকালয়ের দেবতা হয়েছেন। 
অর্থাৎ যেখানকার বন কেটে বসতি গড়ে উঠেছে, সেখানকার ধনদেবভাই 
সেই বসতির দেবতা! হয়েছেন। বসতির বা গ্রামের সঙ্গে “মিনি' নাম 
যুক্ত হবার কারণ তাই বলে মনে হয়। বনদেবতা খন বসতির দেবতা! 

হয়েছেন, তখন বিভিন্ন জাতির বালিন্দারাঁও তাকে ক্রমে পুজ্য দেবতা বলে 
স্বীকার করে নিমুয়ছেন। তাদের আচারঅন্ষ্ঠানের গ্রভাবও পড়েছে 
বনদেবতার অনুষ্ঠানে।' তাই কয়াপাটের কয়াসিনী দেবী যখন ব্রাহ্মণের 
পৌরোহিত্য পেলেন, তখন পৃজার আয়োজন হল দুর্গার মতন, মাটির ঘোড়া 
মানসিক দেওয়া! বন্ধ হল, মগ্দান নিষিদ্ধ হল। চম্কিনী দেবীর ক্ষেত্রে 
সব বন্ধ কর! সম্ভব হল না। হাতি-ঘোড়া মানসিক দেওয়ার রীতি রইল, 
বলিদান বন্ধ হল না। কিন্তু মন্দির তৈরি হল, দুর্গাপূজার নবমীর দিন 
যোড়শোপচারে পুজার ব্যবস্থা হল। তাঁর সঙ্গে পৌষ-সংক্রান্তির প্রচলিত 
পূজাও অব্যাহত রইল। এইরকম সব সাংস্কৃতিক আদানপ্রদীনের বিচিত্র 

ইতিহাস এই অঞ্চলের লোকদেবতাদের কাছ থেকে জান! যায়, যা আর 
অন্ত কারও কাঁছ থেকে জানবার কোন উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের লোক- 

সংস্কতির ধার! নির্ণয়ের দিক থেকে, বীকুড়া হুগলী ও মেদিনীপুরের 

অরি-সীমানার এই সঙ্গমস্থলের এতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশি বলে মনে হয়। 



রহ্কিণী 
পশ্চিমবঙ্গে এক দেবী আছেন, তাঁর নাম রঙ্কিণী দেবী। অধিকাংশ 

স্থানেই আজ তার কোন মুতি নেই। ছু'এক স্থানে যেখানে তার মৃত্তি 
আছে, সেখানে কালীর পাষাণ-মৃতিতেই তিনি কল্পিত দেখা যায়। যেখানে 
নেই, এরকম অনেক স্থানে গাছতলায় বা কোন ঝোপের তলায় তিনি 
অবস্থান করেন। একখণ্ড মু্তিহীন পাথরেই তাকে ধ্যান করেন পূজারী । 
কোথাও তিনি বনদেবী, কোথাও বা তিনি ভৈরবী । বড়াম, কুদ্রা ও" চণ্ডী-, 

দেবীর স্থানের মতন কোথাও পোড়ামাটির হাতিঘোড়া৷ ছাড়া তার আস্তানায় 
আর কিছু দেখা যাঁয় না। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে রক্ষিণী দেবী 

বিরাজ করেন বলে অন্ত কোন গ্রাম্য দেবদেবী বসবাস করতে সাহস পান 

না। সেই গ্রামে আর অন্য কোন দেব-দেবীর পুজা হয় না। ভয়ঙ্কর 
দেবী বলে সকলে তাঁকে ভয় করেন, বিপদে-আপদে তাঁকে ভক্কিভরে স্মরণ 

করেন। ভয়ঙ্কর হলেও তখন রক্কিণী দেবী তাদের বরাভয় দেন, রোগব্যাধি 

থেকে মুক্ত করেন, বিপর্দ ভঞ্জন করেন, মঙ্গল করেন। ক্ষিপ্ত হলে তাঁকে 
জীবন্ত পশু বলিগান দিয়েও সহজে তৃথ্ধ করা যায় না। আগে নরবলি দিয়ে 

তাকে তোষণ করতে হত। কে এই রছ্ধিণী দেবী? পশ্চিমবঙ্গে রঙ্ষিণী 
দেবীকে একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল বল! যাঁয় না। গঙ্গার পূর্বতীরে কোথাও 

তাঁর নাম শোনা যায় না বিশেষ। পশ্চিমে বমান, মেদিনীপুর থেকে 
আরস্ত করে আরও যত এগিয়ে যাওয়া যায়, মানতৃম, লিংভূম, উড়িক্যার 
দিকে, ততই রঙ্ধিণী দেবীর নাম শোনা যায় বেশি। পাহাড়-বনময় ঘেশ ছেড়ে, 
বধমান-মেধিনীপুর জেলার ভিতর দিয়ে যত গঙ্গার দিকে আস! যায়, রক্ধিণী 
দেঁধীর নাম আর তেমন শোনা যায় না। 

প্রাচীন ধর্মমঙ্গল কাব্যের নানাস্থানে দেব-দেবীর বর্ণনা! আছে। ঢেকুরপালার 
ইছাই ঘোষ দেবীর সেবক ছিলেন। কানূড়। ঘখন বিপদে পড়লেন, দেবী 
তখন তার পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 'রজ' কথার সঙ্গে 'রণ কথার অর্থ 
মিশে গিয়ে রণকিনী কোথাও রঙ্গিনীও হয়েছেন--“রঙ্গিনী উড়িলা রণে 

রুধিরলোচনা*। কানড়া ঘখন চৌতিশ! পাঠ করছেম ঘেবী চণ্ীর উদ্দেশে, 
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তখন দেখা! যায়-_-“রক্ষ রক্ষ রর্ণিণী রঙ্গিণী রপমাঝে, রণ রণ রেব উরি রাখ 
দশভূজে ॥* রক্ত দিয়ে রঙ্কিণী তদ্রকালীর পুজার কথাও আছে-_“তার রক্তে 
পুঁজিব রক্ধিণী ভত্রকালী।” কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও চণ্ীমঙ্গল কাব্যে কাল- 
কেতুর চৌতিশায় রঙ্গিণীর উল্লেখ করেছেন_-“রাজার সনে হৈল রণ রক্ষা 
নাহি আর। রঙ্গিণী করহ্ রক্ষা তবে সে উদ্ধার |” 

রঙ্ধিণী দেবী যে একেবারে অপরিচিতা৷ নন, মঙ্গলকাব্যের কবিদের এইসব 
উল্লেখ থেকে তাৰু প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিরাও সব পশ্চিমবজের 
কবি। রঙ্গিণী আর রক্থিণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 

পশ্চিমবঙ্গের যে-সব অঞ্চলে রক্বিণী দেরীর পৃজার খবর পেয়েছি, তাঁর 
অধিকাংশই বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায়। তার সর্বপ্রধান বেশিষ্ট্য হুল, 
রস্কিণী দেবীর পূজা এখনও যে-সব গ্রামে অনুষ্ঠিত হক্ব, সেই সব গ্রামের 
নামেরও কোন পার্থক্য নেই। সব গ্রামেরই প্রায় একই নাম। কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বর্ধমান জেলার সদর মহুকুমায় একটি গ্রামে রঙ্িণী দেবীর 
পূজা হয়। সেই গ্রামের নাম “মৌলা”। মেদিনীপুর জেলায় চন্ত্রকোণা 
খানায় এক রক্ষিণী দেবী আছেন। যে-গ্রামে তিনি আছেন, তার নামও 
“মৌলা”। বিন্পুর থানায় এক রক্চিণী দেবী আছেন, গ্রামের নাম “মৌলা?। 
নন্দীগ্রাম থানায় একটি 'মৌলা গ্রাম আছে, সেখানেও রঙ্কিণী দেবী আছেন। 
এক নামের একাধিক গ্রাম বাংলাদেশে অনেক আছে। একাধিক মৌলা 
নামে গ্রাম থাকাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য হল, মৌল! নামের গ্রামের 

সঙ্গে রঙ্গিণী দেবীর অবস্থানের সম্পর্ক। সুতরাং মৌল! নামের সঙ্গে রঙ্ধিণী 
দেবীর কোন এঁতিহাসিক বা সাংস্কতিক সম্বন্ধ নেই, এমন কথা বলতে মাহুস 
হয় না। এরকম “কোরিলেশন' (০০::61807) কখনও আকম্মিক হয় 

না, হতে পারে না। তাহলে, “মৌলা' নামের সন্ধে রঞ্ষিণীর ঘে যোগাযোগ 
দেখা যায়, তার এঁতিহাসিক মূল কোথায়? 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাহ্িক সীমান্তের বাইরে সিংভূম জেলায় রক্ছিণী 

দ্বেবীর পুজার আধিক্য ও ঘটা ছুই-ই খুব বেশি.। তার মধ্যে ঘাটশীলায় 

খলভূমগড়ের রক্ধিণী দেবী সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ৷ সেখানে র্ধিণী দেবী ধাভূম- 
রাজের পোর়কতা৷ পেয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবী শুধু দেবালয়বাসিনী 
হয়েছেন যে তা নয়, ভার ধ্যান রচিত হয়েছে, পাযাণের, মু্ি৪ কল্পিত হয়েছে। 
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ধলতৃমগড়ে য়হ্ধিদী দেবী অষ্টভূজা, পাদগীঠে শবমৃত্তি। উপরের ছুই বাহুতে 
করী উত্তোলিত। ওড়িয়া ব্রাহ্মণ দেবীর পুজা করেন। পুজার ধ্যানের একটি 
চরণ হল--“রক্তার্গীং শববাহনাং স্হজাং ধ্যায়েৎ সদ! রদ্ধিণীম্*। কৃফপক্ষের 
সকল অষ্টমীতে দেবীর বিশেষ পুজা হয়। ধলভূমরাজের কুলদেবী বলে রাজ- 
বাঁড়ির পজ্জাদিতে লেখা থাকে__পীপ্রীরামচন্ত্র রক্কিণীচরণে শরণম্! 

ধলভূমগড়ের রষ্ছিণী দেবী সম্পর্কে অনেক কিংবদস্তী শোন! যায়, তাঁর মধ্যে 
ঢু”টি উল্লেখযোগ্য । একটি হল-_দ্বেবী আগে রাক্ষপীর মতন দেখতে ছিলেন। 
পঞ্চকোটের কোন দৈত্য একবার তাকে শক্তিপরীক্ষার জন্য তাড়া করে। 
তাড়িত হয়ে পালিয়ে এসে তিনি এক রজকের কাছে আশ্রয় নেন। স্থবর্ণরেখা 
নদীতীরে রজক তখম কাপড় কাচছিল, সে তার কাপড়ের গাদির মধ্যে দেবীকে 

লুকিয়ে রাখে । দৈত্য খোঁজ-খবর করে না পেয়ে ফিরে যায়। রজকের 

আশ্রয় পেয়ে দেবী তাকে রাজা করেন। রজকের সঙ্গে সঙ্গে ধবল” কথার 

সম্পর্ক টেনে, রাজোর নাম ধবলভূম- ধলভূম হয়। সেই রাজবংশ অবশ্ত পরে 

লোপ পায়। বর্তমান রাজারা রাজপুতবংশীয় বলে দাবী করেন। দ্বিতীয় 
কিংবাস্তী হল-_দেবী কোন রাজপুতবংশের কুলদেবী ছিলেন। কুলপতি 

যখন ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন, তখন দেবীও তার অঙ্গগমন করেন। অব” 
শেষে হ্ুবর্ণরেখাতীরে এসে আর অগ্রসর হন না। 

কিংবাস্তীর যদি কোন তাৎপর্য থাকে, তাহলে দেবীর পূর্বেকার রাক্ষসী 
মৃত্তি ও পঞ্চকোটের দৈত্যের সঙ্গে লড়াইয়ের কাহিনীর মধ্যেই আছে । রজক 
বা রাজপুত, কারও মধ্যে নেই । নিংভূঙ্ ছল হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের 
প্রাচীন বাসস্থান। সেখানে এতিহাসিক ঘটনাচক্রে কোন রাজপুতবংশী় কেউ 
ভাগ্যাবেষখণে বিদেশ থেকে এসে আধিপত্য বিস্তার করতে পায়েন নী ষেতা 

নয়। কিন্ত রাজায় ফুলদেবী আদিবাসীদের কৃলদেবী হয়ে উঠবে, এমন কোন 

কথা নেই। রাজা জয় কর! সেকালে ধত সহজ ছিল, সংস্কতিগত আচার- 
অনুঠানাি জয় করা কোনফালেই তত সহজ ছিল না। বরং ইতিহাসে দেখা 

খায়, রাজধর্ম প্রজার উপর যতটা না ব্যাপকভাবে আরোপিত হয়েছে, তার 

চেল়্ে অমেক বেশি ব্যাপধভাবে প্রজার আচরিতি ধর্ম রাজা গ্রহণ করে, 

আখ্মসাং ঝরে, নতুন পপ দিয়্েছেন। তাঁদের হাখেই তীরা গিয়েছেন । ধর্ষের 
চেয়ে রাজ্যের স্বার্থ ধাজাদের বেশি । বাজাক্ষার্থে দোবধর্মবে খবীকার যেই 
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রাজারা কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন। বৈদিক যুগের আর্যদের থেকে আরম্ত 
করে, ইংরেজযুগের বৃটিশ শাসকরা, সকলেই স্থানীয় লোকধর্মের সঙ্গে আঁপ- 
রফ। করে রাজত্ব বিস্তার করেছেন দেখা যায়। ধলভূমের রাজার! তার ব্যতিক্রম 
হবেন, এমন কোন বিশেষ এঁতিহাসিক কারণ কিছু থাকতে পারে না। বরং 
এই কথাই মনে হয় যে, রঙ্ছিণী দেবী স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে দৈত্য- 
দানব ব! রাক্ষসীর কল্পনায় পূজিত হতেন। তার প্রভাবও ছিল খুব এই 
পার্বত্য বন্ত অঞ্চলে & হো-মুগড প্রভৃতি স্থানীয় আদিবাসীদের সায়েন্তা করতে, 
আয়তে আনতে, এই অঞ্চলের রাজারাজড়াদের যথেষ্ট হয়রানও হতে হয়েছে। 
তারই একটি কৌশল হিসেবে, তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তিশানী কোন দেবীকে 
যদি রাজার! কুলদেবীর মর্ধাদ। দিয়ে পৃজার্চনারও ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে 
তীর! রাজবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। 

রঞ্চিণী দেবীকে নিয়ে যে এইরকম কোন ঘটন] কিছু ঘটেছে, তার বিক্ষিপ্ত 
প্রমাণও পাওয়া যায় অনেক । চিল্কিগড়ের রাঁজারা ধলভূমগড়ের রাজবংশের 

শাখা। চিল্কিগড়ে দেখেছি রক্ষিণী দেবী আছেন এবং একপাশে কয়েকটি 

গাছের ঝোপের তলায় পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াঁসহ, ঠিক এ-অঞ্চলের অন্তান্ত 
বনদেবতাদের মতন, তিনি বিরাজ করছেন। রাজার অন্থগামী কুলদেবী যদি 
ধলভূমে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর আরোপিত হয়ে পূজিত হতেন, তাহলে 
বনদেবীর বেশে সেই রাজবংশের ছার! তিনি এইভাবে পূজা পেতেন না। চিল্- 
কিগড় ঝাড়গ্রামের মধ্যে । সিংভূমে আরও অনেক স্থানে রহ্িণী দেবীর পুজা 
হয়-_নরসিংগড়ে, বহুড়াগড়ে, নতুনগড়ে, কোকপাড়ায়, হুলদিপুকুরে, হুরিণ- 

ধুকড়িতে। গাছের তলায় বা ঝোঁপের তলায় সাধারণত রক্ধিণী দেবী বিরাজ 
করেন এবং একখণ্ড পাথর ছাড়! তার আর অন্ত কোন মৃতি দেখা যায় না। 
উড়িস্তার কেওঞড় প্রভৃতি অঞ্চবে অনেক স্থানে কলেরার মতন মহামারীর 
প্রানর্ভাব হলে 'রাণ.কিনী' দেবীর পৃ! দেওয়া হয়। এইসব তথ্য থেকে বোবা! 
যায়, ছেটনাগপুরের পার্বত্য ও বন্ত অঞ্চলের স্থানীয় আদিবানীদ্লেরই দেবী 
ছিলেন রক্ধিণী দ্বেবী'। এখনও তাই আছেন। অরণ্য ও পর্বত-ছেড়ে, ক্রমে 
যত 'দর্লগাল ভূমির দিকে তিনি পশ্চিমবহ্গে এগ্রিয়ে এসেছেন, কত তার 
বকা খানিকটা সঙ্য ও শানীয় হয়েছে। “তা হতেও অনেক সময 
বেগেছে। কারণ বর্ধদান-পর্বন্ত নরবলিপ্রথ| বর্ধিত হুয়দি দীর্ঘকীল। - 



রহিণী ৬৭১ 

কিন্ত সেই “মৌলা* গ্রামের রহস্তের উৎস কোথায়? শোঁনা যায়, সিংভূমে 
মহুলিয়ার কাছে এক পাহাড়ে রক্ষিণী দেবী আগে নাকি বিরাজ করতেন। তখন 
দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হছুত। দেবী নিজেই নরহত্যা করতেন। 

হিন্দোলজেড়ী মৌজার মহলিয়! নামে গ্রাম আছে। সেখানে বহু উপকায়স্থ 
পরিবারের বাস আছে। জনশ্রতি হল, তারাই আগে নরবলির উপাদান, 

অর্থাৎ মান্ষ যোগান দিতেন । “মহুলিয়' থেকেই “মৌলা নাম হয়েছে মনে 
হয়। রঙ্কিণী দেবীর পূজার প্রসার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই অঞ্চল থেকে। 
বিস্ময়কর হুল, রঙ্কিণী দেবীর পুজার কেন্ত্রগুলিরও নাম হয়েছে যহুলিয়ার 

অনুকরণে মৌলা। পশ্চিমবঙ্গে মৌল! নামের সঙ্গে রক্ষিণী দেবীর পূজার “কো-' 
রিলেশনের” এ-ছাড়া অন্ত কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। “ভিফিউ- 

জনের" এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। প্রতিপত্তিকেন্দ্রের ভৌগোলিক নামের পর্যস্ত 
বিকীরণ ( 016605100 ) হয়েছে। 

বর্ধমানে একটি এবং মেদদিনীপুরে তিনটি মৌলা গ্রামের অস্তিত্বের খোজ 
পেয়েছি । প্রত্যেকটিতে রঙ্ষিণী দেবীর পৃজ! হয়। “কালিকামঙজলেও” এই 
মৌলা! গ্রামের নাম পাওয়া যায় রঙ্ধিণী দেবীর সঙ্গে-_ 

মৌলায় রহ্ষিণী বন্দো৷ জোড় করি পাণি। 
ভাগ্ারহাটে বন্দিলাঙ সাবিত্রী গোঁসানি ॥ 

রষ্কিণীর পূজায় নরবলি হওয়াও আদৌ আশ্চর্য নয়। দেবীর আমল পৃঁজারী 
যারা, সেই আদিবাসীরা! আগে নরবলি দিয়েই ফলন-শক্তির (25:01) 
কামনা প্রকাশ করত। মাত্র একশ-সওয়াশ বছর আগেও বর্ধমান 

জেলাতেই রক্ষিণী দেবীর সামনে নরবলির কথা শোনা গেছে। তখনকার 
কলকাতার সংবাদপত্রে তাই নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছে। দু-একটি 

সংবাদ উদ্ধত করছি £ 
"**“সম্বাদ গ্রভাকর পত্র হইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে 

যে, ব্ধমানে প্রীত্রী৬রক্ষিণীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকা কিছ! পাবাণ-খুদিতা 

মৃত্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে, কিন্তু তাহ! কে করিয়াছে তাহার 
নির্ণয় এপর্যন্ত হয় নাই ।”- সমাচার দর্পণ, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭। 

“সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে, 
তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিখ আছেন এবং আমরা 
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আরে! জানি, এই রক্ধিণী দেবীয় নিকট পূর্বেও বিতর নরবলি হইয়াছে ।* 
( 'জানাবেষণ' পঞ্জিকা থেকে “সমাচার দর্পণ পত্পে উদ্ধত, ৪ ফেব্রুয়ারী, 
১৮৩৭ )। 

১৮৩৭ সাল পর্যস্ত যদি কলকাতার কাছে বর্ধানে রক্ষিণী দেবীর সামনে নর- 

বলি হয়ে থাকে, তাহলে তার আগে, পিংভূমের পাঁছাড়ে বনে, কি মহুলিয়ায় 

যে নরবলি হত তাতে সন্দেহ নেই।১ গড়বেতা, আরামবাগ অঞ্চলের 
যে-সব লোকদেবতী ৪ বনদেবতা আছেন, তার মধ্যেও রঙ্কিণী দেবী 

'আছেন। চম্কিনী, সনকিনী, রণকিনী ইত্যাদি এখানকার বনদেবীদের নাম। 
এই বনদেবীদের সাতবোন-রূপেও কল্পন! করা হয়, এমনকি 'সাতবউনি' নামেও 
এক বনদেবী আছেন। এই বনদেবীরাই দক্ষিণবঙ্গে এসে মুসলমান আমলে 
বনধিবি হয়েছেন এবং বনদেবীদ্ের সাতবোন “দাতবিবি' বলে পুজিত হুন। 
দক্ষিণ চব্বিশপরগণার অনেক গ্রামে এই লাতবিবির পুজা দেখেছি । সর্বত্রই 
এই বনদেবীদের বিশেষ পৃজা-উৎমব হয়, পৌষমাসের মকর-সংক্রান্তিতে। এটাও 
বিশেষভাবে লক্ষ করার মতন। বড়াম, কুদ্ত্া, ভৈরব ভৈরবী প্রভৃতি ভূমিজ 
লায়েক সীওতাল বাউরীদের দেব-দেবীর উৎসবও মহাসমারোহে এই সময় হয়ে 

থাকে। উন্লেখযোগ্য হল, মৌল! গ্রামে রদ্ষিণী দেবীর শারদীয় ও কালীপুজার 
বিশেষ পুজার ব্যবস্থা থাকলেও, সবচেয়ে বিরাটাকারে পূজ! ও উৎসব হয় মকর 
ঈংক্রান্তিতে। এসব জায়গায় অনেকে রষ্কিণীকে ভৈরবী বলেও ধারণ! করেন । 
বোঝ! যায়, ব্রাহ্মণ পুয়োছিত বনদেবী ও আদিবাসীদের ফলনশক্তির অগ্ততম 
আরিদেবী রূঙ্ষিণীকে গোত্রাত্তরিত কল্পধার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সার্থক হননি। 

১ প্রীশ্রিয়রঞজন সেন: রঙিন দেবী (সাহিত্য পরিবৎ পক্জিকা, ৪১ বর্ধ) 



লোকধর্ম ও শিপ্পকলা 

লোকশিল্লের সঙ্গে লোকধর্মের সম্পর্ক গভীর। কত প্রতাক্ষভাবে যে গভীর 
তা বাংলার লোকালয়ে ঘুরলেই বোঝা যায়। মাহষের আচরিত ধর্ম ও কল্পিত 
ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত আমাদের দেশের শিল্পকল! গড়ে উঠেছে। 
শুধু আমাদের দেশের নয়, প্রায় সব দেশেরই । বাংলাদেশের শিল্পকলাতেও 

তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল একটি শিল্পের দৃষ্টাস্ত দেব, 
মৃৎশিল্পের, বাকুড়া-বিষুঃপুরের মৃৎশিল্প । লোকধর্মের সঙ্গে লোকশিল্পের সম্পর্ক 
প্রসঙ্গে খুব বেশি করে মনে পড়ে বৌদ্বতন্ত্রের কথা । মহাধান, বস্ত্রধান ইত্যাদি 
নানাধর্মের প্রভাবে ষে কত নতুন নতুন বুদ্ধের, নতুন নতুন দেবতার, নতুন নতুন 

বোধিসত্বপূজার প্রচলন হয়েছিল বাংলাদেশে--ভাবলেও বিন্মিত হতে হয়। 
বৌদ্ধ “সাধনমালা”, মহাপত্ডিত অভয়াকর গুপ্তের “নিষ্পক্নঘোঁগাঁবলী, প্রভৃতি 
রন্থে তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে ।১ এক-এক দেবতার নানা মৃতি পরিকল্পিত 
হয়েছে। সেই সব মৃতির, মুদ্রার ও দেবতার নাম অলংখ্য। কখনও প্রনন্ন 
কখনও অগ্রসম্ন মৃতি, কখনও শান্ত কখনও করুণ মৃত, মৃতিবৈচিত্রযের ও 
ভাঁবৈচিত্রের শেষ নেই। এ রকম শত শত মৃতির ধ্যান ও রূপের বর্ণনা কর! 

হয়েছে বৌদ্ধ সাধনমালায়। বাংলাদেশে, নেপালে, তিব্বতে চিআঅকররা এই সব 
ধ্যানমৃত্তিকেই রূপাক্গিত করেছেন পটে ও পাথরে। বাঙালী তাস্কররা এরকম 
কত বিচিন্তে মৃত্তিই ষে গড়েছেন তার ইয়তা নেই। যিউজিয়মে তার আতাস 
পাওয়। যায়, আর পাওয়া যায় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে। পথের প্রানে, 
গাছতলায়, পুকুরপাড়ে, জীর্ণমন্দিরে এরকম অজন্ম দেবমূতি আজও বাংলার 
গ্রানে গ্রাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। কোন্ কালের, কোন্ দেবতার মুক্তি কিছুই 
জানে না কেউ, যে-কোন দেবতার দৈবশক্তি আরোপ করে সেগুলি কোথাও 

পৃজিত হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না । ররর না 
উপর পুকুরঘা্টে কাপড় কাচতেও দেখেছি । ”' ' . 

শ্রযু ভাখ্ষর্য নয়, চিত্রশিল্প ও মৃৎশিল্পও খানার সোবধর্কে আতর করে 

2 উট ও 3501581155819) ০15. 1, 2 1 180705950- 

£৪১৪1% ভূহিক্কা। হত পুর "2 ৰ 

£৩ 



৬৭৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

প্রধানত গড়ে উঠেছে দেখা যায়। বীকুড়া-বিষুপুরে লোকধর্মের সঙ্গে 
লোকশিল্পের গভীর। ও অবিচ্ছেত্ত সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে গ্রামে 
গ্রামে ঘুরলে। উৎসব-পার্বণে, গ্রামদেবতার স্থানে স্থানে তার প্রচুর নিদর্শন 
ছড়িয়ে। রয়েছে । মৃৎশিল্পটি প্রধানত বিষুঃপুর মহকুমার একটি গ্রাসে 
কেন্দ্রীভূত। গ্রাষের নাম পাচমূড়ো, বিষুগুর থেকে প্রায় যোল মাইল দুয়ে। 
পাচমূড়ো! য! বিষ্ণুপুর কেন্দ্র করে, পঞ্চাশ-যাট মাইল ব্যাসার্ধ মিয়ে একটি বৃত্ত- 
ব্বেখ! টানলে, বর্ধমাঅ হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার যে সব অঞ্চল এই রেখাতুক্ত 
হয়, মোটামুটিভাবে বল! যায় যে, ততদূর পর্স্ত পাচমুড়োর কুভকারদের 
মৎশিল্পের প্রভাব বিস্তৃত। তার সঙ্গে লক্ষণীয় ব্যাপার হুল, এই অঞ্চলের 
সাংস্কৃতিক সাদৃশ্ব, অর্থাৎ লৌকিক ধর্ম ও আচার-অহুষ্ঠানের একাত্মতা। 
মনে হয় ঘেন এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের উৎসব-অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে একসময় 
এই মৃৎশিল্পের বিকাশ হয়েছিল বাকুড়া-বিষুঃপুরের পাচমুড়ে। গ্রামে এবং আরও 

অস্তান্ত স্থানে। হয়ত আরও বিশ্বঁত ছিল একসময় এই অঞ্চলের সীমানা । 
তারপর সামাজিক পরিবর্তনের ফলে উতৎনব-পার্বণের ও লোকধর্মাচরণের যেমন 

পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি এই শিল্পেরও অবনতি হয়েছে এবং ভার প্রভাষ- 

সীমানাও সঙ্কুচিত হয়েছে। 
এই অঞ্চলের ধর্মাচরণের কথা বলি। প্রথমেই বলতে হয় মনসাদেবীর 

কথা, মনসাপুজার কথা । বাংলাদেশে মনসার প্রতিপত্তির কথা বাঁডালী মাতেই 
জানেন। পৃব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ-বাংলার সর্বত্রই মমসা অন্ততম প্রধান 
লৌকদেবতা। পৃবে যেমন, পশ্চিমে তেমনি, উদ্ধরে যেমন দক্ষিণে তেমনি তার 

প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা । তারতম্য বোঝা! মুশকিল । তার বিচারও রছি 
মা এখানে। তবু বলছি, পশ্চিমধঙ্গে মনসার প্রভাব-প্রতিপত্তি অসাধারণ। 
শুধু অসাধারণ নয়, প্রভাবের বিশেষস্বও আছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান বীরভূম 
বাফুড়া মেদিনীপুর, হছগলী জেলায় আদিষাসীদ্দের বসবাসও খুব বেশি। লীনান্ত 
অঞল তো আগিবানীপ্রধান অঞচল। এই সব জেলার আদিবাসীদের হধ্যে 

মনসাপুজা্ব প্রচলন সবচেয়ে বেশি এবং প্রতিপত্তি বোধ হয় সবচেয়ে গ্রচণ্ড। 
এক্ষেবোযে আদিম ফৌমদেহতা যেখানে আছেন, সেখানেও মনসা আছেন। 
গৃশ্চিষযাংলার অন্ততম লোকমেবত। ধর্মঠাকুরকে মনসাশুত্ত অবস্থায় কদাচিৎ 
মেখাঁযায়। যেখানে কেউ নেই, সেখানেও মনসাছাছেদ। বাউরী, ছাড়, 
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ধীবর, ভোষ, কলের অগ্ততম উপান্ত দেখত! মনসা । গ্রাষে গ্রামে অসংখ্য 
ঘেবালধ় আছে মনসার, সবই প্রায় পর্ণকুটির। যেখানে কোন আলয় মেই, 
সেখানে গাছতলা! আছে এবং গাছতলাক়্ চণ্ডী, ধর্মচাকুর যেই থাকুম, মস 

থাকবেনই। যেখানে গাছ নেই, সেখানে উন্মুক্ত মাঠ আছে আকাশের তলা 
এবং সেখানেই রোদ-বড়-বৃটি মাথায় নিয়ে মনসা বিরাজ করছেন। বাখ- 
ভন্গুকাদি বন্চ জন্ত এই অঞ্চলের গভীর জ্জলে একসময় কম ছিল না। পথ 
চলতে সবচেয়ে তয় বেশি 'সাপের। বর্ধমান, বীকুড়া, বাড়গ্রাম অঞ্লে পথ 

চলতে পদে পদে গ্রামধাসীক়্ সাবধানবাণী শুনতে হয় সাপের জন্ত। বিষাক্ত 

সাপ ও সাপের দেবতা মনসার কথ! প্রতি পদক্ষেপে মনে হয়। এঁতিছাপিক " 
ও ভৌগোলিক ছু-ই পটভূমিকাতেই মনে হয়, আদি-অরুত্রিম বিষাক্ত সাপের 
ভীতি থেকে আদিম সর্পপুজার উৎপতি হয়েছে এবং সেই আদিম সর্পপজা 
বৌদ্ধ 'জানুলীর' রূপ ধরে পরে সর্বত্র বিরাজিত মনল! হয়েছেন। মূলে সেই 
ভয়াবহ জন্তপূজা ছাড়া আর কিছু নেই। নেই বলেই পশ্চিমবাংলার 
আদিবাসীদের মধ্যে “মনসা” অপরিচিত নাঁম হওয়া সত্বেও সহজেই এত 
লোকপ্রিয় হয়েছে মনসাপুজা। 
এখানেই শেষ নয়। বাঁকুড়। বিষুপুর অঞ্চলের লৌকোতৎসবের মধ্যে অস্ত 

হুল, বড়ামপুজা, ভৈরবপুজা, চণ্ডীপুজা, ধর্মপূজা ও মনসাপৃজা। যেখানে 
দেবতারা আলয়ে, অর্থাৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই দেখা যায়, ভকেয় 

সামাজিক মরধাদার সঙ্গে ভগবানের মর্ধাদ! উন্নত হয়েছে । অর্থাৎ সাধারণত 
মধ্যবিত্ত ভক্তদের আরাধ্য দেবতারই দেবালয় আছে, তার নিচের স্তরে মেই। 

অবস্ঠ আলয়ে চণ্ডী, মনস! ও ধর্মরাজ থাকেন। বড়াম ও ভৈরধ থাকেন না, 
কারণ থাকতে নেই। আরও একজন আছেন--কুজ্র বা কুভ্রা। এই কুন 

বড়াম্ $8রখ বনেজজলে, "গাছতলায়, মাঠে মাঠে থাকেন। তৈরব হলেন, 
'বোঁপঝাড়ের' ভৈরব । কু ও বড়ামও প্রায় তাই। এদের জন্ত গাছতলায় 
বড় জোগ্ন মাটি বেদী থাকতে পায়ে, কিন্ত কোনরকম আলয় থাকতে পারবে 

না। অকলেই বনদেবতা। বম হাদিল করে ক্রষে গ্রাম ও নগর গড়ে উঠেছে, 
টরাডা রো রাজউারসানরিরনিরকালারিলিাি 
বৃদ্ষেয় তলায় থাঞেন। | 

এদের সৃত্তি কি রকম? কোন ্যনল কত মিশু েই, এইাই 



৬৭৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি: 

হল লবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । মনসার মৃতি হল, মাটির ঘটের উপর 
সারিবদ্ধ সাপের ফণা, থাকে-থাকে সাক্জামো। বাঁকি সব দেবতার মৃত্তিই 
হল হাতি আর ঘোড়া। নানারকমের ঘোড়। আর হাতি, নানা আকারের, 
কিন্ত নানারঙের নয়, হয় কালো, না হয় পোড়া মাটির মতন রং। ভৈরবও 
তাই, চণ্ডীও তাই, বড়ামও তাই-এমনকি কোথাও কোথাও ধর্মরাজ 
ও মনসা পর্যস্ত তাই। বীকুড়া-বিষুপুরে পথ চলতে, গ্রামে গ্রামে, অসংখ্য 
গাছতলায় দেখা খায়, নিঁদুরল্যাপা মাটির হাতি-ঘোড়া সাজানো! । বেশ 
যে সাজানো-গোছানো তা নয়, নতুনও নয়। বছরে বছরে বদলানো হয়। 

পাঁশে স্ত,গীকৃত হয়ে থাকে ভাঙাচোর। মাটির সব হাতি-ঘোড়া। এ কোন্ 
দেবত1 ? জিজ্ঞাসা! করলে কেউ বলে বড়াঁম, কেউ বলে ভৈরব, কেউ বলে কুন্ত্র, 
কেউ বলে মহাজাগ্রত চণ্ডী ও মনস1, কেউ ব! তার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের নাম 
করে। অধিকাংশই ব্যগ্রক্ষত্রিয় পাড়ায়, বা বাউরী পাড়ায়, বা হাড়ী ডোম 
পাড়ায়। বিষুপুর শহরের মধ্যে ও আশে-পাঁশে একাধিক গাছতলায় এই 
হাতিঘোড়ারূপী ভৈরব, বড়াম, কুত্ত্র, চণ্ডী দেখেছি। বিষুুর থেকে হুগলী- 
মেদিনীপুরের সীমান্তে যেতে যেতে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য গাছতলায় দেখেছি । 
বাকুড়া ছাতনা অঞ্চলে দেখেছি। বর্ধমান জেলায় দেখেছি, এমন কি 
বর্ধমান শহরের মধ্যে পর্যস্ত, বাউরীপাড়ায় এ হাঁতি-ঘোড়া দেখেছি। হুগলী 
জেলায় আরামবাগ অঞ্চলেও এ হাতি-ঘোড়ারূপী বড়াম ও ভৈরবপুজার 
বেশ প্রচলন আছে। 

ঘোড়া আছে অনেক, মাটির ঘোড়া, ছোট ছোট হাতেগড়া শিশুদের 

খেলনায় মতন ঘোড়া। বীরভূমে ধর্মঠাকুরের লঙ্গে প্রচুর সংখ্যায় থাকে । 
বাকুড়া-বিষ্কপুরেও আছে। বর্ধমান ও হুগলীতেও যেই আছে। কিন্ত গাছ- 
তলার বড়াম, ভৈরব, চত্তীর যে ঘোড়া সে-ঘোঁড়া নয়। এ ঘোড়ার চেহারাই 
আলাঘা, আকারেও বড়। তাছাড় হাতি আছে। অসংখ্য হাতি, বড় বড় 

হাতি। যনসার ঘট সাপের ফণাসহ সর্ব্ই আছে। চিত্রিত রঙিন হুম্দর 
পূর্ববঙ্গের মদসার ঘট অনেকেই দনেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গের “যনসার ঘারির” 
বৈচিত্র বিদ্ময়কর। রঙিন বৈচিআয নয়, কণার বিস্তারেক্স বৈচিত্র্য । অথচ 
রঙজকেয় ছিটেফোটাও নেই [ভাখাএ জজ আগর অঞা আজ আলী, (ফন 

ফপায় ঢেউ উঠেছে। 
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এত .সব ছাতি”্ঘোড়া আর সাপের ফণার ছড়াছড়ি ও মানতপুজার 

প্রতিপত্তি দেখলে মনে হয় না কি যে, বাংলাদেশের পশ্চিমাধলে অন্তত এক- 
সময় নানারকমের ধনদেবতার পৃজ1 ও বন্জন্তর পূজার ব্যাপক গ্রচলন ছিল? 
ধর্মঠাকুরের ও পীরের ঘোঁড়াগুলোকে কেউ ভেধেছেন আর্ধদের ঘোড়া, কেউ 
ভেবেছেন গ্রীকরদের, কেউ বাস্জারবী তুকীদের। কৃর্ধদেষের রথের ঘোড়াও 
হয়ত মনে হয়েছে অনেকের । কিন্তু আরবী, তৃক্কাঁ, গ্রীক বা আর্ধদের আগেও 
হয়ত এদেশী একরকম ঘোড়া ছিল, আজ অন্তত অনুমন্ধীনের ফলে একথা বলা 
যেতে পারে। হয়ত তা তু ঘোড়ার মতন তেজী ন! হতে পারে, তবু ঘোড়া। 
আর হাতি তো ছিলই। ভারতীয় সভ্যতার . ইতিহাস তো প্রায় হাতিরই 
ইতিহাস বলা যেতে পাঁরে। হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ, শিকার, ভ্রমণ, পথচলা, 
বাণিজা, সব কিছু । আলেকজাগারের সঙ্গে ভারতীয়দের যুদ্ধ মানে তো 

ঘোঁড়া-বনাম-হাতির যুদ্ধ এবং হাতির পরাজয় । কুষাণযুগে ঘোড়ার জয়জয়কার, 
দেয়ালচিত্রে পর্যস্ত দেখা যায়, অশ্বারোহীর অন্গামী গজারোহী। মন্থর গজ- 

সভ্যতার পরাজস্ন হয়েছে তখন ভ্রতগামী অস্বসভ্যতার কাছে। 

ছোটনাগপুর অঞ্চলে অসংখ্য বন্ত হাতির উপদ্রব সেদিনও ছিল। 
ছিয়াত্তরের যন্বস্তরের পর পশ্চিমবাংলার শত শত গ্রাম যখন জনশূন্য হয়ে 
গিয়েছিল, ভখন দলে-দলে ছোটনাগণপুরের বুনো হাতি বীরতৃম-মল্পভূমের মধ্যে 
উন্মত্বের মতন চলে বেড়াত। বাঘের তো কথাই নেই। অরণ্যময় দেশ 

বলে নাম 'বীর'-ভূম। মল্সভূম থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যস্ত একাংশের সেদিনও 

বুটিশরা 'জঙ্গলমহল' নাম রেখেছিলেন। বিস্তীর্দ জঙ্গলে বন্তজন্তর উপন্রবও কম 

ছিল না। হাতি-ঘোড়া, বাঘ, ভান্ুক, সাঁপ অসংখ্য ছিল। আদিবাসীরা 
তাদের পুজাও করত বলে মনে হয়, কারণ বৃক্ষপূজা1! ও জন্তপূজা আদিনত্ 

পূজার যধ্যে অন্ততম পুজ1। মাটির ঘোড়! পূজা! আরও অনেক আদিম জাতিয় 
মধ্যে দেখা যায়। ১৮৭৫ সালে মেজর হেন্ডলে ভীলদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন 
যে, তাদের দেবতার স্থানে পাথর আর মাটির ঘোড়া দেখা যায় খুব বেশি। 
কোথাও কোখাও ভীলের! ঘোড়ার সামনে বন্ধ্যায় গ্রধীপ জালিয়ে রাখে ।, 

হাঁতি যে অন্তত 'টোটেম'-রূপে পুজিত হত তাঁতে কোন সন্দেহ নেউ। 
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ঘোড়াও বোধ হয় ভাই হত। বাষেরও পূঙ্জা হত।. কচ্ছপের হুত। 
বাঘ”, হাতি? ইত্যাদি পশ্চিষবঙ্গের জাতিগণ্ত 'উপাধিয় যধ্যে আবাও লেই 
"টোটেমপৃজার" স্বতি বেঁচে রয়েছে। ছোটনাগপুর-সীওতাল পরগণা থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ পর্যস্ত জন্তপূজ৷ ও টোটেম-পৃজার প্রাধান্য ছিল এককালে । আজকের 
লোকধর্ম, লোকাচার ও লোকোৎসবের মধ্যে তারই অবশেষ দেখা যায়। 

বাকুড়া-বিষুপুরের যে মৃৎশিল্পে্র কখা বলেছি, তার বিফাশ হয়েছে মূলত 
এই লোকধর্মকেই আশ্রয় করে। বাকুড়া-বিষুপুরের গ্রামে-গ্রাষে. গাছতলায় 

এই যে সব মাটির হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি দেখ! যায়, পাঁচমুড়োর কুস্তকাররা 
প্রধানত সেগুলি তৈরি করেন। মৃৎশিল্পের এরকম নিদর্শন বাংলাদেশের আর 
কোথাও আছে কিন! জানি না। লোকধর্ম আজও এই অঞ্চলে জীবন্ত আছে 
বলে এই লোকশিয্পটও বেঁচে রয়েছে। পৌষমালের বড়ামপৃজা ও তৈরব- 
পৃজান্ন সময় হাজার হাজার, . লক্ষ লক্ষ হাতি-ঘোড়া৷ তৈরি করেন পাঁচমুড়োর 
কৃত্তকাররা। ছু-তিন ইঞ্চি উচু হাতি-ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে আসল 
হাঁতি-ঘোড়ার বাচ্চার মতন বড় বড় ষাটির হাতি-ঘোড়া। মাটির তৈরি 
এড বিশাল হাতি-ঘোড়া আর কোথাও দেখা যায় না। দূর থেকে 
দেখলে মনে হয় যেন সত্যিই হাতি-খঘোড়ার বাচ্চা সব। আকারের 

তুলনায় অসভধ হাল্কা, ফীপা। ফাপানো এবং ঝামার মতন পুড়িয়ে 

শক্ত কর]1। খড়ের মুতির ছাচের উপর গড়ে, মধ্যে মধ্যে ছি রেখে, যদি 
আগুন ধরিয়ে। দেওয়া যায় মাটির হাতি-ঘোড়ার গায়ে, তাহলে কি হয়? 
ধোয়া ও আগুনের অন্ত মৃত্তির গায়ে ছিত্র আছে। আগুনে খড়গু্ি 
গুড়তে থাকে । তাতে মাটির খুতি আগুনে পুড়ে পোঁড়ামাটি হয়ে যায় এবং 

খড়শৃন্ত হয়ে মৃ্তিটি ফাপ৷ অবস্থায় বেরিয়ে আদে। অভিমধ প্রথা । মানব- 
মত্যতার আদিশিল্সী যে কুস্তকার ত1 পাচমুড়োর কুস্তকারদের এই অপূর্ব 
কীত্তি দেখলে উপলব্ধি কয়তে কষ্ট হপ্ট না । 

বাঁকুড়া-বিষুপুর, বর্ধমাম-হগলী সর্ব এই কুত্তকারদের তৈরি হাতি-ঘোড়া 
হাজার হাজীর. চালান ধায় শৌবসাঁসেগ্ বড়াম ও তৈরধ পুজার লময়।' ছোট 
বড়-নানারকমের হাতি-ঘোড়া নিয়ে চলে. লোক ধলে দলে, মানতে হাতি- 
ঘোড়া; পৌষের উৎসবের লময়।, তারপর শ্রাবণ সং্তা্ধির মনসা পুজার লমর 
এফ্নসার বারি তৈরি হ়। একার, দোতলা, চারউদ্গা,'সাততলা, 'গনসার 
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বারি” মাটির তৈরি। মারিবন্ধ সাপের ফণ৷ ঘটের উপর মুকুটাকারে থাকে- 
থাকে সাজানো, আধহুট, একছুট থেকে আট দশ যৌল ছুট, কি আরও যেশি 
উচু। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন শত শত সাঁগ ফণা তুলে ছুটে জামছে। 
শুধু একটি মাত মাটির ফণীও জাছে, ঘট নেই। ফাটি বিয়াট। এরকম কত 
ঘে বৈচিত্র ভার ঠিক নেই। 

মনে হয় যেন নেই হদূর অতীতের অন্তপুত্া ও টোটেমপৃজার ধয় থেকে 
আমিশিল্পী এই কুভ্ভকায়রা এই সব মাটির হাতি-ঘোড়া-সাপ ইত্যাদি তৈরি 
করছেন। বাকুড়া-বিষুগুয়ের, গাচমূড়োর কুত্তকাররা আজও সেই এতিহ 
বহন করে চলেছেন এবং ক্রমে ক্রমে আদিম হাতি-ঘোড়ার সরল-মৃঠি থেকে 
তাঁরা একটা ভঙ্গীগত হ্বাতনতরা ফুটিয়ে তুলেছেন ($011869) তায় মধো, 

যা আয় বাংলাদেশের অন্ত. কোন অঞ্চলে দেখ! যায় না। দেখা গেলেও, 
এই কেন্তর থেকেই ভার বিকীরণ ছয়েছে বলে মনে হয়। 



পশ্চিমবঙ্গের নাথধর্ম 
'মহানাদ' প্রসঙ্গে নাথধর্মের আলোচনা! কর] হয়েছে । দক্ষিপণরাড়ের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য ও ম্বাতন্তরা হল নাখযোগীদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্ত। উত্তরবঙ্গের 
সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের, বিশেষ করে দক্ষিণরাঢ়ের এই দিক দিয়ে এক বিচিত্র 
সাৃশ্তঠ দেখা বায়। ৩ উভয় অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং লেনদেনের 

ইঞ্গিত করে। নাথধর্ম ও নাথযোগীদের প্রভাব দক্ষিণ বর্ধমান, হগলী হাওড়া 
থেকে দক্ষিণ-চধ্বিশপরগণ! ( কলিকাতা-সহ ) পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হয় যেন 

ভাগীরঘীর পূর্বতীর থেকে ক্রমে পশ্চিমতীরে রাঁদেশের দক্ষিণ সীমান! 
পর্বস্ত নাথধর্মীদের প্রভাব প্রসারিত হয়েছে এবং রাঁটদেশের সীমানার মধ্ো 
নিরপ্রন ধর্মঠাকুরের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথষোগীদের মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছে। 

দক্ষিণরাঢ়ে নিরগন ধর্মসম্প্রদায়ের 'সঙ্গে নাথযোগীদের এই সংমিশ্রণ একটি 
উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব। 

হুগলী জেলার মহানাদ নাথষোগীদের মহাতীর্থ ছিল একসময় । নাখ- 

সাহিতোর মহানাদ শ্রবণ থেকে স্থানের নামও মহানাদ হয়েছে। তারকেশখবরের 

তারকনাঁথ, লোকনাথ, গড়ভবানীপুরের মণিনাথ, কলকাতার উত্তরে গোরখ- 

বাসলি, কলকাতার মধ্যে চৌরনীনাঁথ ইত্যাদি এককালীন নাথযোগীদের 
প্রাধান্ত শ্ছচনা! করে। “ভ্রিবেণী' নাম ও বীশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের 

গড়নের কথাও স্মরণীয় । সামাজিক জীবনের ব্হু বিপর্যয়ের মধ্যে এই সব 

অঞ্চলের অনেক শৈব-তান্ত্রিক ষ্ঠ, তীর্থ ও দেবস্থান নাথধর্মীদের হাতছাড়া হয়ে 
যায় এবং তার! ভিকধর্মী সেবায়েত ও পৃজারীদের হাতে দেবালয় মঠ ইত্যাদি 
ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মুসলমান অভিযানের পর তাদের মধ্যে একটা অংশ 
প্রধানত দারিত্রা ও হিচ্দু উচ্চসমাজের সামাজিক নির্যাতনের ফলে, অন্তান্ত 
আরও অনেক সম্প্রদায়ের যতন ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জটেশ্বরনাথ 

মঠের প্রাচীন হলিলপত্রে তার প্রমাণ পাঁওয়! যায়। এত সব বিপর্ধয়ের মধ্যেও 

আজও ইনিযোগীযা পশ্চিমবন্জে, বিশেষ করে দক্ষিণরাচে, তাদের প্রাচীন 
সাংস্কীতিক্ক তির যেটুকু বহম করে চলেছেন, তা দেখলে লতাই ' দশ 
হক হয়। দক্ষিণরা়ে অনেক বিখ্যাত ধর্মঠাকুর, পর্কীনম্ং"পীতলা, শিব ও 
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কালীর পৃজারী ও সেবায়েত নাথযোগীরা । হুগলী জেলার যেসব স্থানে একসময় 
তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, সেসব স্থান থেকে ক্রমেই তারা ছত্রতঙ্ক 
হয়ে গেছেন। -জীবনসংগ্রামেও অনেকে নিশ্চি্থ হয়ে গেছেন। তাদের মঠ 
দেবালয়াদিও ঘটনাচক্রে অন্যের করতলগত হয়েছে। হাওড়া ও চব্বিশ- 
পরগণাতেই এখন নাথযোগী ও নাথপণ্ডিতদের প্রভাব অনেকটা সীমাবদ্ধ বলা 
চলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ্ 

হুগলী জেলার মণিরামপুরে ধর্মঠাকুরের পুজারী উপেন্ত্রনাথ পণ্ডিত। 
বৈশাখ মানে, বড় উৎসব হয়। খড়সরাই গ্রামে গোবর্ধন নাথ ভট্টাচার্য শিবের 
পৃজারী। হাওড়া জেলার রামচজ্্পুর গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজারী নিরঞ্চন নাথ' 
পণ্ডিত। বেতোড়ের কালীমন্দিরের সেবাইত শরৎচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য । লক্ষণীয় 

হুল বৈশাখী বুদ্ধ পুর্িমায় বাৎসরিক উৎসব অহ্ষ্ঠিত হয়। শিবপুরের শ্রীবলরাম 
নাথ বারোয়ারী শীতলাদেবীর সেবাইত। শিবপুরের রবিরাম দেবনাথ গোস্বামী 

শিবঠাকুরের সেবাইত। হাঁওড়ায় কালীবাবুর বাঁজারের কাছে সিদ্বেশ্বরীর 
মন্দির রসিকনাথ প্রতিষ্ঠা করেন, এখন অন্য ব্রাহ্মণ পূজা করেন। রাঁঘবপুরের 
বলাইচন্দ্র নাথ পণ্ডিত ধর্মরাজ ঠাকুরের সেবাইত, আধাঢ়ী পুণিমায় উৎসব হয়। 

গঙ্গাধরপুর গ্রামের ধর্মঠাকুরের মেবাইত বসম্তকুমার দেবনাথ । আন্দুল-জোড়- 
হাটের কমলকঞ্ণ নাথ শিবের সেবাইত। হাওড়ার পঞ্চানন ঠাকুরের সেবাইত 

উপেন্ত্র নাথ পণ্তিত। হুগলীর শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে বাবা বচননাথের 
শিবমন্দির আছে। বেতোড়ে শ্রীমুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য শিব পধ্যনন্দ 
শীতলা কালী ইত্যাদির সেবাইত। এর নামে একটি রাস্তাও আছে 
ঘুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য লেন'। সাতঘরার নবনারীতলার ধর্মঠাকুরের 

পুজার ব্যবস্থা নাথরাই করেন, বৈশাখী বৃদ্ধ পৃণিমায় গাজন হয়। হাওড়া খুরুটে 
নাথপঞ্চিতদে্র একটি পাড়া আছে, কয়েকঘর নাখপপ্ডিত থাকেন। হারাধন 
নাথ পণ্ডিত শীতল! ও ধর্মঠাকুরের সেবাইত। দক্ষিণ চব্বিশপরগপায় বড়াশী- 
মাধবপুরে বদদরিকানাথ শিব বা অন্থুলিঙ্গ, বহড়ুর “ধর্মরাজ 'নামে অভিহিত 
পঞচানন্ম ইত্যাদি নাথযোগীদের অতীত ও ধর্তমান প্রভাবের লাক্ষী। প্রাচীন 
চৌরঙী অঞ্চলের ( কলিকাঁতার ) চৌব্রঙ্গীনাথ এবং ধর্মতলার ধর্মঠাকুয়ের 
নেবাইত নাখযোগীরা! ছিলেন বলে প্রবীণ নাধগঞ্িতদের কাছ থেকে শোনা 
যায়। কলকাতার মধ্যে অনেক ধর্মরাজের নেবাঈতও: নাথভট্রাচার্যরা ছিলেন । 



ঙহ গশ্চিমবনেধ সংস্কৃতি 

তার একাট উন্নেখধঘোগ্য নিদর্শন এখনও আছে--হাজরা-রোভ ও জ্যাব্দভাউম 
রোডের মোড়ে ধর্মরাজ-শিবের মন্দিরটি ও তার পূজারীরা । মাণিকতলা ও 
সাকুলার রোডের মোড়ের শীতলামন্দিরের সেবাইত নাথ ভট্টাচার্য । এখানেই 

“যোগীপাড়া” ছিল, রাস্তার নাম “যোগীপাড়া লেন” এখনও আছে। মদ 
নাগের বাজারের কাছে কালীমন্দিরের সেবাইত নগেন্্রনাখ, এর নামে রাস্তাও 
'আছে। এরকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 

দক্ষিণরাঢ়ে মাখযে]গীদের় এককালীন সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তির বিক্ষিপ্ত 
অধশেষ এগুলি। পশ্চিমবঙ্গে নিরঞন ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যে নাখযোগীদের 

মিশ্রণ ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মঠাকুরের সেবাই্ত নাথপত্ডিতয়া 
আছেন। এছাড়া আরও একটি বিষয় স্মরণীয় এই গ্রসঙ্গে। ধর্মপুজা-বিধানের 
প্রামাণ্য পুঁঘিগুলি পশ্চিমব্্গের নাথযোগীদ্দের বাড়ি থেকেই বেশি পাওয়া 
গেছে। প্রশ্ন হল পধশনন্দকে নিয়ে । পধশনন্দের উৎপত্তি ছল কোথ! থেকে এবং 

কেন? ধিনি শিব, তিনি পঞ্চানন্দ হলেও, পধ্ধননের স্বাতন্ত্র আছে যথেষ্ট। 

বিখ্যাত শিবের আশেপাশে স্থৃবিখ্যাত পঞ্চানন্দও আছেন হুগলী-হাওড়া 
জেলায়। যেমন দশঘরার পঞ্চানন, নানার পঞ্চানন্দ। আরামবাগ অঞ্চলে 

পঞ্চানন্দের নানারকম ধ্যানে তাকে শিব, ক্ষেত্রপাল, ধর্মরাজ প্রভৃতি নানারপে 

বন্দনা করতে দেখ! যায়। ধ্যানগুলিও বিচিত্র, অর্থহীন আদিমভাষার ধ্বনির 
মধ্যে ষেন সংস্কৃতের বীজ ছড়ানো । কয়েকটির টুকরো নমুন! দিচ্ছি £ 

টং টং বিটং টংকপাঁনি বিটং 

রং রং রক্তবর্ণ র্তজিহযা 
বক্তজিছ্বা করালং। 

ধুং ধুং ধৃমবর্ণ শকট বিকট নয়নং 
পঞ্চাননং ক্ষেঅপালাৎ নমঃ | 

এছাড়া “আদিত্য নিরঞ্কম নৈরাকায় মগ্রন্ত পঞ্চানন্দ ধর্ময়ে নমঃ" বলেও 
গধানন্দের পৃজ1 কর! হয়। প্রচলিত পঞচাননের ধানও আছে। পঞধ্চানন্দকে 
ধ্ত্যক়পে কঙ্পমা, কর! হয় এবং তিনি শিশুদের মঙ্ল-অমঙগলের কর্তা] । 
পঞ্চানন্দ্য় পৃজারীয়। শুধু পৃজা কয়েন নাঁ, গ্রাহ্য ওঝা! ও কবিরাজের কাজ 
করেন) অর্থাৎ ঝাড়ফাক ফরেন, বিষ লামান, ব্যাধির চিকিৎসা! কয়েন। লাধদেন 
হধোই - অনেকে কবিরাী কয়ে খাকেন। তূতগ্রেত- টৌতাহানব পুজা, 

১০১, 



গর্চিদধঙের লাখধর্ম 

স্যাঁজিক ব! জাছুবিদ্তা ( শবরীবিষ্তা ), তাস্ত্রিক আলকিমি ইঙ্যাধ ণঞচানন্দের 
পৃজাছষ্ঠানের মধ মিশে রয়েছে মনে হয়। কিন্ত কেন পঞ্চানন্দ দক্ষিণয়াড়ে 
ও দবক্ষিণবঙ্গে গ্রামদেবতারূপে অন্যতম প্রধান হয়ে উঠলেন? নিরঞ্চন 
ধর্মঠানুরের সম্প্রদায় ও নাথযোগীদের বিশ্রণের সময়েই কি দক্ষিণরাড়ে ও 
দক্ষিপবঙ্গে পঞ্চানন্দের উত্তব হয়েছিল? 

হাওড়া জেলার বাউড়িয়াতে নাথধীদের একটি মঠ আছে। বিশেষ 
প্রখ্যাত মঠ নয় বলে অনেকে হয়ত তার নামও জানেন না। বাউড়িয়া স্টেশন 
(নাগপুর লাইনে ) থেকে প্রায় মাইল তিনেক দুযে এই মঠটি। এখন একটি 
পাটকলের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। পাটকলের সাহেব মালিকরা একসময় 
মঠটিকে উচ্ছেদ করার জন্ত অনেক চেষ্টা করেছিলেন এবং দরিভ্র নাথ পৃজারী- 
দের নানারকম প্রলোভন ও হুমৃকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। বার্থ 
হয়ে অবশেষে তারা কারখানার প্রা্টীরবেষ্টিত এলাকার মধ্যে মঠের অবস্থান ও 
পৃজাহ্ষ্ঠান মেনে নিয়েছেন। খুব প্রাচীন একটি মাথপর্িবার এই মঠের রক্ষক 
পৃজক ও সেবাইত। এই পরিবারের একজন অতি বৃদ্ধা নাথ মহিলা মঠের 
পূজাহ্ষ্ঠানার্দি পরিচালনা করতেন। তার মুখ থেকে যেসব বিচিত্র ধ্যানমন্্ 
আমরা শুনেছি, তাই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করব। ধ্যানমন্ত্ের মধ্যে প্রচুর 
আরবী-ফারসী কথার মিশ্রণ হয়েছে দেখা যায়। উদ্ধৃত কথাগুলি হয়ত সব 
শুদ্ধ বা অবিরত নয়, কিন্ত তার শ্তদ্বরূপ যে-কোন ভাঁষাবিদ বুঝতে পারবেন। 
এখানে তার নমুনা উদ্ধত করার কারণ হুল, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের 

(দক্ষিণবঙ্গে ) একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেওয়া । মঠের আরাধ্যা দেবী 
হলেন কালী। অতিজীর্ঘ গৃহের মধ্যে একটি কালীমৃত্তি গ্রতিঠিত। তার 
সঙ্গে শিবও আছেন। যোগীদের সমাধিও আছে। বৃদ্ধ! নাথ মহিলার 
কাছ থেকে. যেসব মন্ত্র আদরা সংগ্রহ করেছি, তা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত 
না করে লামান্ত নমুনা! হিসেবে ছু'একটির কথা বজব। রমলা 
জপের মন্ত্র ঃ 

মুশকিল পড়ি তো ক্যা হয়৷ 
মুশকিল কোশ্যা তু থায় 
রোজ মশোর খক্ মৌগোর - 
মত্তক ফাট্ হায় 
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নাষপড়ানোর বয়ান £ 

দোহাই বাব! ন'লাখ পীর 
আশী হাঁজার পীর 

লক্ষ সাধু যোলশ মুনি 

তেত্রিশ কোটি দেবতা 

দোহাই আল্লা, দোহাই খোদ। 
৮» আউলিয়া আছিয়া গায়েশ কুতু 

আবেদারে মুনিখবি যোগীনাগা 
মোহস্ত উদ্বান্ু 

সন্ন্যাসী দণ্তী ব্রহ্মচারী 

জীবরি মেকাই। 

'উচ্চৈংস্থরে আবৃতি £ 
দোহাই বাব সোমশ মুনি 

নারদ ইন্দ্র বলিরাজ। স্থরথ রাবণ মান্ধাতা 
দোহাই বাব! ঈশ্বর চাটুজ্ছে 

কমল সরকার 

মধু মল্লিক, বিপ্রদাস অধিকারী 

বেলমুড়ি বেয়াড়া লস্তোযপুরের 

গোকুল মিঅ 

নাদদার বন্ঠিনাথ পাল, স্বরূপ পাল 

শ্রীনিবাস গোসাই দাস, বাউল 

কালাচাদ ঠাকুর 

মা সত্য, গুরু সত্য, শচী ম1 সত্য 

সাত সমুদ্ছর লাত পাহাড় 
সাত দিয়া সাত জল 

সাত তবক আশমান 

. সাত তবক জমিন্ 
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ফকিরি ফকিরি 

্িকিরি জিকিরি 

বেড়ী বীধ, বেড়ী বাঁধ ইত্যাদি 

নাথপৃজারীর এই ধ্যানমন্ত্রজপ ও ছড়ার মধ্যে আরবী ফারসী ও উর, 

বয়েতের যথেষ্ট মিশ্রণ হয়েছে দেখা যায়।১ কেন এরকম মিশ্রণ হল? সে সম্বষ্ষে 
বৃদ্ধ নাথ মহিলাকে অনেক প্রপ্ন করা সত্বেও তিনি বিশেষ কোন হদিশ দিতে 
পারেননি । গুরুপরম্পরায় এগুলি তারা শুনে আসছেন এবং আবৃত্তি 
করছেন। এমনকি, অনেক কথার অর্থও তাঁদের কাছে পরিষ্কার নয়। 

পারম্পর্যের স্ুত্রটি লোপ পেয়ে গেছে। আগে বলেছি, বাংলাদেশের অন্তান্ত' 

আরও অনেক জাতির মতন, সামাজিক অবিচার ও নির্যাতনের পেধণে নাখ- 

যোগীদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। যোগীগুরু ধারা 
এইভাবে মুসলমান রাজধর্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারা তাদের 
সম্প্রদায়গত নাধধর্মের আচরণ ছাড়তে পারেননি। অথচ কতকটা মুদলমান 
গীরদের মতন তাঁদের বাহ্ ধর্মাচরণ করতে হত। এককথায় তাদের “ঘোগীপীর' 

বলা যেতে পারে। হিন্দু যোগী ও মুসলমান পীরের নিবিড় বন্ধুত্ব ও একাত্মতার 
অনেক কাহিনীও পশ্চিমবঙ্গে শোনা যায়। বেশ বোঝ! যায়, দক্ষিণবঙ্গে অস্তত 
হিন্দু নাথযোগী ও মুসলমান পীরের ধর্মাচরণের বিচিত্র সংমিশ্রণ হয়েছিল। 
বাঁউড়িয়ার লাখমঠের পুজারীদের ধর্মাচরণ, জপ-্ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে তারই প্রমাণ 
রয়েছে। এছাড়া এই বিচিত্র মন্ত্রের ব্যাখ্যা কর! যায় না। 

১. নাধধর্ম সন্বষ্ধে উন্লেখঘোগ্য আলোচন! £ গ্রকল্যাণী মল্লিক £ নাখসস্পরায়ের ইতিহাস, 
দর্শন ও সাধনপ্রপালী । পঞ্চানন মওল ; গোর্ষবিজয় (বিশ্বভারতী )) জীহ্খমর় মুখোপাধ্যায় £ 
বাংলার নাধসাহিত্য (সাহিত্যপ্রকাশিকা। প্রমম ধ, বিশ্বভারতী )। 



গীর ও গাজীসাহেব 
পশ্চিমবন্ধে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ও দক্ষিণরাঢ়ে, পীর ও গাজীসাহেবের 
প্রতিপত্তি খুব বেশি দেখা যায় । পীর সাহেব চব্বিশ-পরগণার গ্রামদেবতাদের 
মধ্যে অত্যস্ত লোকপ্রিয়। প্রাক প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চানন ঠাকুর আছেন, পীর 
সাহছেবও আছেন । অনেক জায়গায় উভয়েই বৃক্ষতলে পাশাপাশি বিরাজ করেন। 
অলৌকিক শক্তির সাদৃষ্তঠও উভয়ের মধ্যে আছে। পশ্চিম স্ন্দরবন ও দক্ষিণ 
চব্বিশপরগণায় প্রাধান্ত খুব বেশি। হাওড়! হুগলী বর্ধমান ও মেদিনীপুর 
জেলায় বিখ্যাত পীরস্থান আছে অনেক। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবি ও পীরের 

বেশি প্রীধান্ত। দক্ষিণ অঞ্চলে পধানন ও পীর সাহেবের প্রতিপত্তি প্রায় সমান, 
উত্তরে উভয়েরই প্রাধান্য একটু কম। উত্তরের কলকারখানার দৈত্যদানবরা 
বোধ হয় কিছুটা তাদের স্থানচ্যুত করেছে । 

পীর সাহেবের প্রতিপত্তি শুধু চব্বিশপরগণার বিশেষত্ব নয়, বাংলাদেশেরই 

বিশেষত্ব । মুসলমান অভিষাঁনের সময় থেকে আরম্ভ করে হ্বাধীন সথলতানদের 
আমল পর্যস্ত মুসলমান ফকিররা এদেশের শাসনকার্ধে ও ধর্মপ্রচারে প্রত্যক্ষভাবে 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন । পীর ও গাজী সাহেবদের সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল 

গ্রামঘেবতাদের নিয়ে। ইসলামধর্মের প্রচার প্রধানত যাদের কাছে তার। 
করেছিলেন এবং তার আব্দেনও ছিল ধাদ্দের কাছে সবচেয়ে বেশি, তার! 

সাধারণ গ্রামের লোক, খ্রামদেবতার পুজা করতেন। তার মধ্যে বৌদ্ষধর্মীদের 
সংখ্যা কম ছিল না। বৃক্ষ, জীবন্ত, ভূতপ্রেতের পৃঁজারীদের সংখ্যাও কম ছিল 
না। গাজী সাহেবর! এই গ্রামদেবতাদের নিয়ে সমশ্যায় পড়েছিলেন। কারণ 
বড় বড় অভিজাত দেবতাদের ঘত সহজে দেবালয় থেকে উৎখাত করা যায়, 

ইটপাঁথরের দেবালয় পর্ধস্ত ধূলিনাৎ করে ফেলা যায়, গ্রামদেবতাদের সেইভাবে 
উচ্ছেদ কর। যায় না। সাধারণ গ্রামের লোকের মতনই তীর দীনদরিজ, 
তাদের ' মতন জীর্ণ পর্ণকুটিরেই তাঁরা বাস করেন। সহজেই -সন্ত্ হুন। 

গা স্বর! ত| বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। বুঝে-হুবোই তারা বাংলার গ্রাস- 
দের্বতাঁদের সন্ধে একটা আপস-রফা! করে বাংলার জদদাধারগকে বনীতৃত করতে 
কেয়েছিলেন। গ্রামদেখতাদের গুপগুলি পীর ও গাজী নহ্বৈর! নিজেরাই 
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আত্মা করে ফেলেন। মধ্যে মধ্যে তাই নিয়ে বিয়োধ যে হয়নি তা৷ ময়। 
চব্মিপপরগণার ব্যাজদেবত। (ক্বর্থাৎ বাঘের দওমুণ্ডের কর্তা যে দেবত। ) দক্ষিণ 
রায়ের সঙ্গে গাজী সাহেবের বিরোধ হয়েছিল। চব্বিশপরগণারই ফবি ভাই 
নিয়ে বোয়মঙ্গল” কাব্য রচম। করেছিলেন। গাজী ও দ্িণ রায় ছু'জমেয়ই 
সেনাদল যাঘ। ছু'জনে যখন বিরোধ বাদল তখন ধনের বাঘ ছইভাগে ভাগ 

হয়ে গেল। গাজীর বাহন ও প্রিয় বাঘের নাম দাউদ, রামের বাহন ও প্রিষ্ব 
বাঘের নাম হীরা । যুদ্ধে অবশ্থ প্রথম দিকে ফকির মরতে লাগল বেশি। 
তারপর গাজী সাহ্বে পয়গন্ধর-গ্রদত খরশান খাড়া নিয়ে সাত ছাজার বাঘ 

মেরে রায়ের গলায় কোপ বমিয়ে দিলেন । দক্ষিণ ঝায়ের মুড ধড়চ্যুত হল ঘটে, - 
কিন্ত আবার জোড়া লাগল। এই যখন অবস্থা তখন পরমেশ্বর এলেন শাস্তিশর্ত 
নিয়ে। যুগসঙ্ছটকালে আসতে তিনি বাধ্য। কিন্ত কি রূপ ধারণ করে 
এলেম ? “অর্ধস্রীকফ-পয়গম্ঘরের” রূপ । সেটা কি? তার বর্ণনা এই £ 

অর্ধেক মাথায় কাল একভাগ চূড়া টালা 
বনমাঁলা ছিলদ্বিণী তাতে 

ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীলমেধ প্রায় 
কোরাণ পুরাণ ছুই হাতে। 

মোটামুটি এই শর্তে তিনি একটা নদ্ধিচুক্তি করে দিলেন-- 
এখানে দক্ষিণ রাঁর নব ভাটা অধিকার 

হিজলীতে কালু রায় থানা 
দর্বঞ সাহেব গীর সব নোয়্াইবে শির 

কেছু ভাহে না করিবে মানা । 

'জোন, ঘা টেরিটোরিয়াল লীমানা” পর্ধস্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া! হল। 
বক্ষিণ রায় ও গাঁজী সাহেব উভয়েই শান্তিতে বিরাজ করতে লাঁগলেন। হুকুম 

হুল যে অন্তাি দেবতাদের মতন পীর-সাহেবের কাছেও 'পৰ নোক্লাইযে শির । 
শাধা-কফ-রগ্ধরের সেই হই আজও পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ গ্রামের লোক 

সয়ঙগ বিশ্বাসে সেলে চলেন। 
৷ ধুগসন্ধিয় সময়. মুসলমান পীর ও ফকিররা বাংলার গ্রাসদেবতীদের সম 
এইচ্কাবে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন । ইতিহাঁদে দেখা খা, ছুট বিডি 
সংস্কৃতি ধখদ' ঘটনাচকে মুখোমুখি দীড়ার, তখনঘন্য ও লংধাতের মধ্যদিয়ে 



৬৮৮ গশ্চিমবঙ্গের সংগ্কৃতি' 

একটা পম হয় উভয়ের মধ্যে। বিশেষ করে দৃঢসুল উন্নত সংস্কৃতি; 
কাছে বিজয়ী সংস্কৃতি এইভাবে আপন করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে 
হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে খুব বেশিভাবে তাই হয়েছে। . পীরমাহাত্ম 
কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের 

ধর্মঠাকুরের মধ্যেও মুসলমান-প্রভাব বেশ স্পষ্ট । ধর্মমঙ্গল-কবিরা ধমঠাকুরবে 
পীরের বেশেও দেখেছিলেন। ববপরাম চক্রবর্তী তো! নিজেকে ছ্পরাম ফকির 

বলেছেন। ফকিরবেশী, ধর্মঠাকুরই মনে হয় ক্রমে “সত্যপীর' ও “সত্যনারায়ণে 
বিবর্তিত হয়েছেন। এছাড়া নাথগুরু মৎশ্তেন্্রনাথ ও পীর মসনদ-আজি 
মিলিত হয়ে “মছন্দলী” বা মোছর পীর হুয়েছেন। চব্বিশ পরগণাতেও 
মছদ্দজী বা মোছরা! পীর আছেন। বড় খা গাজী তো আছেনই, দক্ষিণ 
রায়ের সঙ্গে আপস করে। এই বড় খা গাজীর মাহাত্ম-কাহিনী অনেক 
আছে। একটি বিশিষ্ট কাহিনীর কথ! উল্লেখ করছি। কাহিনীটি 'মেদনমল্স 
পরগণার জমিদার মদন রায় ও বড় খা গাজী নিয়ে, নাম “মদনের গান” বা 
মদনপালা*। মদন রায় হলেন বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ । মদন 
রায় একবার খাজনার দায়ে গড়ে নবাবের কাছে নাস্তানাবুদ হন, বড় খা গাজী 

তাকে উদ্ধার করেন। ক্যানিং রেলপথে ঘুটিয়ারী শরীফে গাজী সাহেবের 
যে বিখ্যাত দবগাহ আছে, সেখানে আধাঢ় মাসে অদ্ুবাচীর সময় বিখ্যাত 
উৎসব হয়। তাতে বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের বাড়ি থেকে সর্বপ্রথম শিরণি 
দেওয়া হয়। মেদনমল্প পরগণ! রায়চৌধুরীদের জমিদারীর অস্তভূক্ত এবং 
ঘুটিয়ারী শরীফ প্রাচীন মেদনমন্প পরগণার অস্তর্গত। বাঁরাসাত-বসিরহাট 
রেলপথে হাড়োয়ায় বিখ্যাত পীর গোরাাদ আছেন, তার নামেও অনেক 
কাহিনী আছে। দক্ষিণে খাড়ি গ্রামে একজন গাজী সাহেব আছেন। এছাড়া 
গ্রামে গ্রামে পীরের আস্তানা ও বিবিমায়ের স্থান আছে। সর্বত্র ছোট ছোট 
সমাধিত্ত,প আছে এবং এই ত্ত,পণডুলি দেখে বৌদ্ধত্তপের কখ। সহজেই মনে 
হয়। বৌ্বধর্মের প্রাধান্তের যুগে গ্রামে গ্রামে চৈত্য ও ত্য,প-পৃজ! হত । বৌদ্ধরা 
বাংলাদেশের .ধেপ্তরের জনমাধারণকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে 
মুসলমানরা ..প্লধানত, তীদেরই ধর্ণাস্তরিত কযেছেন। গ্রামঘেবভার . মৃত্যু 
নেই. 'ধর্ন্তরের সময় গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোটি বৌদ্ধ সৃতিকান্তপ ও পর্তর- 
অপ গীরস্থা ও বিনিযা-তলায় পরিণত হওয়া জারী বিজ নয : 



দক্ষিণবঙ্ষের “দক্ষিণ রায় মান্য নন, দেবতা এবং শুধু দেবতা নন, বাঘের 
দেবতা ।১ স্ুছুর অতীতে স্থন্দরবনের গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে আরদিম 

অরণ্যবাসীর মানসচক্ষে হয়ত একদিন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তখন তার 

দেহহীন মুখমণ্ডল চাঁপদাড়ি বা গৌফ কিছুই ছিল না। দাঁড়িগোৌফ ছুই-ই 
এই আদিম বনদেবতার বয়ঃসদ্ষিকালে পরে গজিয়েছে। কয়েকবার হয়ত 
তিনি নামও বদলেছেন, যুগের প্রয়োজনে এবং শেষে দক্ষিণবঙ্গের শ্রেষ্ঠ দেবতা- 

রূপে “দক্ষিণ বায় হয়েছেন। 'রাঁয়বাঘিনী” “রায়-রায়ানের” মতন “রায়” তার 

উপাধি। বিচিত্র এই বনদেবতার চরিতকথা দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
একটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে । দক্ষিণের কথা দক্ষিণ রায়কে বাদ দিয়ে বলা 

যায় না। বলা সঙ্গত নয়। 

দক্ষিণ বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যায় ( পৌষ মাসে ) 

কুস্তকারর! হাড়িকলসীর সঙ্গে প্রচুর “দক্ষিণ রায়ের” মুর্তি তৈরি করে। পৌব- 
সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে । ধপধপির বিখ্যাত দক্ষিণ রায়ের মুতিটির বীর 

যোদ্ধার বেশ, মাথায় উফ্ীব, কর্ণে কুগুল, পিঠে ধনুর্বাণ। হঠাৎ দেখে মনে 

হয় কালকেতু না কি? 
চন্দ্রকেতু পিতামহ বাঁপ ধর্মকেতু। 

তায় পুত্র কালকেতু কুল যশ হেতু ॥ 

দৌড়িয়া ধরয়ে বাঘ রণে মত্ত হাতি । 

অজুনি সমান যার ধন্কে হুখ্যাতি 
সেই কালকেতুর কথা মনে পড়ে দক্ষিণ রায়কে দেখে। যে-কেউ দক্ষিণ 

রায়ের মৃত্ঠির দিকে চেয়ে কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাঁলকেতুর এই রূপ- 

বর্ণনা মিলিয়ে দেখলে অবাক হয়ে যাবেন £ 

বিচিত্র কপাল তটা গলায় জালের কাঠি 
করষুগে লোহার শিকলি। 

৯. খাধের দেবতা, কথার অর্থ ব্যাপ্রূপী গ্েবতা নয়। ধাথের উপর আধিপত্য যার 
বেশি, তিনিই বাধের দেবতারপে কল্পিত দক্ষিণ গায়। 

৪88 
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বুক শোভে ব্যাগ্রনথে অঙ্গে রা! ধূলি মাখে 
কটিতটে শোভয়ে ব্রিবলী 

কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দিবর মুখ 
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন। 

রায়ম্গল” কাব্যে দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।১ দক্ষিপ- 

বঙ্গের কাগুহীন মুণ্ৃতি 'রারাঠাকুরই' যে দক্ষিণ রায়, সেই কথা বলে কৰি 
তার দেহহীনতার কীরথ বর্ণনা করেছেন £ 

বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়। 

একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায় ॥ 

এমন প্রকার পৃজ! কেন হয় হেখা। 

জান যদি কহ শুনি দুই এক কথা ॥:.* 

শুন্ত। বড়খ+ গাঙ্গী পরতেক পীর । 

ঠাকুর দক্ষিণ রায় আঠার ভাটির ॥ 

ছুইজনে দোস্তানী হইয়াছিল আগে। 
তারপর হুড়োহুড়ী মহাযুদ্ধ লাগে ॥ 
দক্ষিণ রায়ের বুকে মারে বড় গাজী । 
পড়িয়। উঠিয়! রায় বলে মায়! বাজী ॥ 
বড়খ হাঁনিল খাড়া গলায় তাহার । 

মায়ামুও ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার ॥ 
বিরোধ ভা্দিয়। দিল আসিয়া ঈশ্বর। 
তার পরে দোস্তানী পাইল দোহে বর। 
কাটামুণ্ড বার! পুজ। সেই হতে করে । 
কোনখানে দিব্যমৃত্তি ব্যা্রের উপরে ॥ 

এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানধর্মের সংঘাতের চিত্র এত পরিষারতাবে ফুটে : 

উঠেছে যে তা.ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না। এই সংঘাতের জন্যই, 

১ সম্প্রতি 'রায়মঙ্গল' কাব্য মুদ্রিত হয়েছে । কৃফরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' £ প্রীসত্যনারায়ণ 
রায় সম্পাদিত (সাহিত] সভা, বর্ধমান)। এই গ্রন্থে প্রীনুকুমার সেনের ভূমিকা! দ্রটব্য। অন্তান্ত 
কবিরও রারমক্ষল' কাব্য পাওয়। গেছে (বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত পঞ্চানন মওলের 
“পুধিপন্নিচর? প্রথম খণ্ড ভ্র্ব) )। 



মক্িণ রায় ৬৪১ 

কবি বলছেন, ব্যান্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের মুওটি কাটা পড়েছে। কিন্তু তা 
পড়লেও, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথ! হল-_বিরোধ ভাঙ্গিয়! দিল 
আসিয়! ঈশ্বর'। দেবতা এসে মানুষের বিরোঁধ মিটিয়ে দিলেন। এইভাবে 
সংস্কৃতির লেনদেন ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে আমরা অপরকে আপন করে 

নিয়েছি। এই ব্যাত্রদেবতার সঙ্গে মুসলমান আমলে বড়থাদের যেমন ভয়ানক যুদ্ধ 

হয়েছে, তেমনি “দোস্তানিও, হয়েছে । দক্ষিণ রায় হয়েছেন গাজি সাহেবের দোস্ত । 
শুধু যে দোস্তিই হয়েছে, তা নয়। গাজীর সঙ্গে এই দোস্তির জন্য দক্ষিণ 

রায়ের দেবত্ব দক্ষিণাঞ্চলে বজায় রয়েছে । ন্ুন্দরবনের অধিশ্বরী বনদেবী চণ্ডী 

'বনবিবি" হয়েছেন, গাজীর বন্ধুত্ে দক্ষিণ রাঁয়েরও প্রতাপ বেড়েছে, কিন্ত বন- 
বিবির সর্বময় করৃত্বকে অগ্রাহ করে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। 

মুন্শী বয়নদ্দিন তার “বনবিবির জহুরনাম1” পুিতে সেই কাহিনী বর্ণন। 

করেছেন। দক্ষিণ রায় নরবলির জন্য কাতর হলে, বলির বালক “দুখে যখন 

অসহায়ের মতন কাদতে লাগল, তখন হ্থন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি 
নিজের অনুচর পাঠিয়ে দক্ষিণ রায়কে জব করে তাকে উদ্ধার করলেন। 
বনবিবির আক্রোশে দিশাহার] হয়ে দক্ষিণ রায় শেষে বড়খা গাজীর শরণাপন্ন 

হলেন। বড়খা তখন দক্ষিণ রায়কে সঙ্গে করে নিয়ে বনবিবির দরবারে 
উপস্থিত হলেন। বনবিবি অনাথ ছুখেকে কোঁলে করে বসে আছেন-- 

হেনকালে উপনীত গাজী দক্ষিণ রায়। 

ছালাম করিল রায় বনবিবির পায় ॥ 

তাঁতল থ! খোঁশাল থা আর অলিগণ। 

কর জুড়ি করিয়া আইল সর্বজন ॥ 

হরি রায় বিষম রায় আর কাল রায়। 
আপিয়! ছালাম করে বনবিবির পাঁয় ॥ 

কছেন বড়খ! গাজী শুন নেক মাই। 

€তোমার হুজুরে মাগে! এই ভিক্ষা চাই ॥ 

দক্ষিণ রায়ের পর কোপ কর দুর। 
এখাতের আইলাম তোমার হুর ॥ 

এতেক শুনিয়! মায়ের দয়া উপজিল। 

সদয় হুইয় মাতা৷ বলিতে লাগিল | 
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আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা। 
ম! ব'লে যেডাকে তার ছুঃখ থাকে না। 

সন্কটে পড়িয়া যেবা! মা বলে ডাকিবে। 

কদাচিৎ হিংসা তায় কতু না করিবে ॥ 

রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার । 

সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার ॥ 

বনেতে আসিয়া! যেবা মা বলে ডাকিবে। 
আমা হতে হিংসা! তার কদাচ না হবে ॥ 

বয়নদ্দিনের পুঘির কাহিনী আরও পরিষার। মুসলমান আমলে হয়ত 

একাধিক “রায় উপাধিধারী দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল । শুধু দক্ষিণ রায় নয়, 
হরি রায়, বিষম রায়, কালুরায় ইত্যার্দি। এই রকম “রায় উপাধিধারী 

অনেক দেবতা আছেন রাঢ় অঞ্চলে--হুগলি বর্ধমান বীকুড়া ও বীরভূমে। এরা 
অনেকেই হয়ত আঞ্চলিক সামস্তরাঁজা, জমিদার ও যোদ্ধা ছিলেন এবং পরে 

গ্রাম্য লোকদেবতার মহিমা আত্মসাৎ করে দেবত্বের বেদীতে উন্নীত হয়েছেন। 

কেউ ধর্মঠাকুর থেকে হয়েছেন বাকুড়! রায়, কালাঠাদ রায় ইত্যাদি, কেউ বন- 
দেবত! ও বাঘের দেবতা থেকে হয়েছেন দক্ষিণ রায়। ব্যাদ্রপৃষ্ঠে আসীন দক্ষিণ 
রায়ের মুত্তি গড়ে বহু গ্রামে পূজা কর! হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল, দক্ষিণ 
রায়ের পৃজ! হয় রাত্রে, আলো! জালিয়ে, ঢোল মাঁদল কাসি বাজিয়ে। বাঘ 
বিভাঁড়নের অনুষ্ঠান বলে মনে হয়। * কিন্তু তাহলেও গাজীর দোস্ত, বীর 
যোদ্ধাবেশধারী দক্ষিণ রাঁয়কে দেখলে বোঁঝা যায় যে, তিনি সুন্দরবনের বাঘের 

দেবতা ছিলেন এবং স্বন্দরবনের আরও অনেক জীবজস্তর দেবতার মতন “চণ্ডী” 

বা "বনদেধীর* সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে চলতেন। তারপর একসময় (বোধ হয় 

মুসলমান আমলে ) তিনি বাংলাদেশের ভূঞ্াদের মতন নিজের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠার 

চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে “আঠার ভাটির মধ্যে" ধিনি সকলের মা, সেই 
চণ্ডী বনদেবী বা বনবিবির অধীনতা স্বীকার করে তিনি দেবত্ব বজায় রাখেন। 
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দশাবতার তাস 

বাংলা লোকশিল্লের রত্বভাগার বিষপুর। তার অধিকাংশই আজ লুধ্য ও 
ক্রুত বিলীয়মান। একদ! তার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বিম্ময়কর স্তরে পৌছেছিল। 
তার মধ্যে বিষুপুরের দশাঁবতার তান একটি বিচিত্র নিদর্শন । দশাবতাঁর 
তাসের বিশেষত্ব শুধু তাস খেলাতে নয়, তাসচিত্রণেও। 

দশাবতার কল্পনা অনেক প্রাচীন, কিন্ত বিচিত্র রঙে ও রূপে রূপায়িত, 
করে তাকে খেলার তাসে পরিণত করার পরিকল্পনা যে কতকালের প্রাচীন, 
তা আজও কোন এঁতিহাসিক বলতে পারেন না। তার উৎপত্তি ও উদ্ভাবন 
আজও রহস্যাবৃত। দশজন অবতারের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে, কিন্তু 
ফশাব্তার তাসের সঙ্গে বাংলাদেশে ক'জনের পরিচয় আছে? তাসখেলা 

বাঙালীর লোকপ্রিয় খেলা, কিন্তু রাজা-রাণী আর সাহেব-বিবি-গোলামের 
সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি । এই সাহ্ব-বিবি-গোলামের তাসখেলার 
প্রবর্তন নিশ্চয় বুটিশযুগে হয়েছে। রাঁজা-রাণীর প্রতাপ বেশি, সাহেব-বিবির 

আধিপত্য গোলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেশ বোঝ! যায়, বৃটিশের কাছে 
আমাদের গোলামির ইতিহাসের কলঙ্ককথা এই সাহেব-বিবি-গোলামের 
তাসখেলার মধ্যে খেলার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রয়েছে । কিন্তু 

তাসখেল৷ বুটিশযুগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। বুটিশযুগে তার রূপ-প্রতীক 
বদলেছে । বৃটিশযুগের সাছেব-বিবি-গোলাম বুটিশপূর্ব যুগে অন্য নামে পরিচিত 

ছিল। সেই সব নাম বা তখনকার তাসখেলার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। 

আগেকার সেই তাস ও তাসখেলা লুপ্ত হয়ে গেছে । 'দশাবতার' তাসখেলার 
নাম.দেখে বোঝা যায়, হিন্ুযুগের পরিকল্পনা । হিন্দুফুগের কোন্ সময়ের 

পরিকল্পনা, ত1 সঠিকভাবে বল! যাঁয় না। 
মংস্ত, কর্ম, বরাহ, হৃসিংহ, বামন, রাম ( রঘুনাথ ), ভৃগুরাম ( পরশুরাম ), 

বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কক্ধী-_ এই দশজন হলেন আমাদের পৌরাণিক 
অবতাঁর। বিষুপুরের দশাবতার তাসখেলা এই দশজন অবতারকে নিয়েই 
পরিকল্িত। দশজন অবতারের মুতি অস্কিত দশখানি তাস, প্রত্যেক অবতারের 

একজন করে। “উজীরের” চিআসহ আরও দশখটুনি; তাস! এই অবতার 



৬৯৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ও উজীরদের অধীনে দশখানি করে তাস, সমাজের আরও দশজন বিভিন্ন 

লোকের মতন বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের এবং সেই অন্থপাতে তাদের প্রভাবের 

তারতম্য যেমন দশ, নয়, আট, সাত, ছক্কা, পঞ্জা, চৌকা, তিরি, ছুরি, টেকা । 
হঠাৎ মনে হয় পৌরাণিক যুগের সমাজের একটা চমৎকার প্রতিচ্ছবি যেন 
এই সচিত্র দশাবতার তাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক অবতারদের 
ক্ষমত৷ অসীম, তাঁদের প্রতিভূ হলেন “উজীররা' । স্থতরাং তাদের প্রতাপও 
যথেষ্ট। তাঁরপর সমাজের বাকি দশজন এবং সেখানেও শ্রেণীবিস্তাস স্থপরিক্ষুট, 
দশ থেকে তিরি, ছুরি, টেক্কা পর্যস্ত। অর্থাৎ আমীর-ওমরাহ, জমিদার- 

জায়গীরদার থেকে একেবারে পাইক-বরকন্দাঁজ পর্যস্ত। মনে হয়, সমাজে 

শ্রেণীবিস্তাস রীতিমত কায়েম হবার পরে কোন একসময়ে সমাজের গ্রতিচ্ছবি- 

রূপে এই সচিত্র তাসখেলার প্রবর্তন হয়েছিল। যেমন দাবাখেলার মধ্যে 

রাজা-রাজড়াদের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীসহ যুদ্ধযাত্রীর ছবি স্থন্দরভাঁবে প্রতি- 
ফলিত হয়েছে, তাসখেলার মধ্যেও তেমনি সমাজবিম্াসের ছবি ফুটে উঠেছে । 
খেলার অন্তরালে লুকিয়ে আছে অতীত সমাজের ইতিহাস । 

বিভিন্ন অবতারের প্রতীক স্বতন্ত্র এবং প্রতীকগুলি তাসের উপর আকা । 

অবতার, উজীর ও দশখানি তাস নিয়ে বারোখানা তাস প্রত্যেক অবতারের। 
দশজন অবতারের একশ কুড়িখানা তাস। অবতারদের প্রতীকগুলি এই 

রঘুনাথ (রাম )-তীর জগন্নাথ ( বুদ্ধ )-্পক্প 

ব্লরাম-গদ! বরাহ-শঙ্খ 

ত্গুরাম-্টাঙ্গি বা কুঠার মৎ্স-_মৎস 
নৃসিংহ-্চক্র কর্ম-কৃর্ম 
বামন-কমগ্ডলু কক্ধী-খড়গ 

এই সব প্রতীক অস্থিত একশ-কুড়িখানি তাস নিয়ে দশাঁবতার তাসখেলা 

আরস্ত হয়। অবতারদের মধ্যে পাচজন অবতারের আভিজাত্য-বোধ হয় বেশি, 

সেইজস্ত তাদের অধীন বাকি দশজনের মর্ধাদারও ত্বাতন্ত্য আছে। এই পাঁচজন 
অবতায়'হলেন-_ রতুনাথ (রাম ), বলরাম, তৃগুরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কন্ধী। 
এই পঞ্চ অবতার ও তাদের পঞ্চ উজীরের পরেই টেক্কার সর্বোচ্চ স্থান, তারপর 
ঘখাক্রমে ছুরি, তিরি, চৌক! ইত্যাদির স্থান, দশের স্থান সকলের নিচে। 



দশাবতার তাপ ৬৯৫ 

বাকি পাঁচজন অবতার-_মংস্ত, কৃর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন। এঁদের উদীরের 

পরেই দশ'ই হল সম্মানিত কার্ড এবং যথাক্রমে টেন্কার মর্ধানাঁ সবচেয়ে 
কম। শুধু তাই নয়। দিনের বেলা খেলা হলে রাম ( রঘুনাঁথ ) অবতার 
প্টার্টার' হন এবং রাতে খেল! হলে 'স্টা্টার" হন মতস্ত অবতার । এখানেও 

হঠাৎ মনে হয় যেন রাতের অন্ধকার থেকে জীবজগতের বিকাশের হ্চন! এবং 
দিনের আলোয় ধনুর্বাণধারী মানুষের বিকাশ। জীবজগৎ ও মানবসভ্যতার 
ক্রমবিকাশের একটা মাইক্রোফিল্স। 

পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা চলে। খেলোয়াড়রা কেউ কারও 

পার্টনার ন্ন। খেলার কোন বীধাঁধর। নিয়মও নেই। ভান থেকে বামে 
অথব! বাম থেকে ডানে, যেভাবে ইচ্ছা খেলা চলতে পারে । তাস ব্টনের পর 

প্রত্যেকের ভাগে চব্বিশখানা করে তাস পড়ে । রাম অবতার ধার হাতে 

থাকবেন, তিনি দিনের বেল! খেল! হলে “স্টার্ট” দেবেন। তীর হাতের অবতার 

উজীর ও অন্তান্ত 'অনার্গ* কার্ডের পিঠ নিয়ে তিনি হাত ফেরাবার জন্ত অন্যকে 

“সেরোয়া” বা পাঁস দেবেন। তারপর অন্য খেলোয়াঁড়ও ঠিক খভাবে খেলবেন। 
খেলার সময় যখন একজন খেলোয়াড় অন্যজনকে “মেরোয়া” বা পাস দেন, তখন 

যদি তাঁর বামদিকের খেলোয়াড় খেল! পান, তাহলে তার প্রথম পিঠ *টিপসহি" 
বলে অভিহিত হয়। তার মূল্য ছুই পিঠের সমান। এইভাবে ধেলা চলতে 
থাকে। খেলায় মোট চব্বিশটি পিঠ থাকে । খেল! শেষ হবার পর পিঠ গুণে 

হারজিত নির্ধারিত হয়। কমপক্ষে পাঁচটি পিঠ “এক পয়েন্ট, বলে গণ হয়। 

তার পরের প্রত্যেকটি বাড়তি পিঠের মূল্য পাচ পয়েন্ট করে। যেমন, কেউ 
যদি আট পিঠ পান, তীর পয়েন্ট হবে “প্লাস-যোল”। প্রত্যেক কমৃতি পিঠে 
পাঁচ পয়েন্ট করে কমবে। কেউ যদি তিন পিঠ পাঁন, তার পয়েন্ট হবে 
“মাইনাস্ নয়”। পয়েন্টের উপর বাজী রেখেও খেলা হয়। 

বিষুপুরের কিংবদত্তী হল, মল্লরাজাদের সমৃদ্ধিকালে এই দশাবতার তাস 

খেলার প্রবর্তন হয়েছিল মন্রভূমে। হরপ্রনাদ শাস্বী ১৮৯৫ সালে “এসিয়াতিক 
সোসাইটির জানালে বিষুপুরের দশাবতার তাস খেল! সম্বন্ধে একটি সংক্ষিত 

“নোট” লিখেছিলেন । অনেকের দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও, দশাবতার তাস তাঁর 
দুটি এড়িয়ে যাঁ়নি। শাস্বী মহাশয়ের বিবরণ সম্পূর্ণ নয় এবং তার বিবরণের 

সঙ্গে আমাদের বিবরণের পার্থক্য আছে। বিষপুর প্লাহিত্য পরিষদের স্থানীয় 



৬১৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

কমীদের সহযোগিতায়, গ্রবীণ ও ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এই বিবরণ 
আমর! সংগ্রহ করেছি। শাস্ত্রী মহাঁশয় তাসচিত্রণের পদ্ধতির কথা অথবা 
শিল্পী ফৌজদার ও স্ুত্রধরদের কথা কিছু বলেন নি। যাই হোক্, দশাবতার 
তাসের এতিহাসিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্থী মহাশয় যা বলেছেন তা! বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন : ১ 
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প্রায় এগারোশ-বারোশ বছর আগে এই তাস খেলার উৎপত্তি হয়েছিল 

বলে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। এই হিসেবে দশাবতীর তাসের উৎপত্তি- 

কাল স্চম-অষ্টম শতাবী হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি এই যুক্তি 
দিয়েছেন। প্রথম কারণ হল, প্রচলিত তাসের তালিকায় দেখ! যায় ষে, 

জগন্নাথ বা! বুদ্ধের স্থান “নবম+ কঙ্ধীর পূর্বে। কিন্তু তাসের অবতারবিষ্তাসে 

জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান হল “পঞ্চম” | তাসের প্রচলিত ধারার প্রবর্তন হয়েছে 

দ্বাদশ শতাবীতে জয়দেবের কালে বা একাদশ শতাববীতে ক্ষেমেন্রের কালে। 

আসল দশাবতার তাস তার চেয়েও প্রাচীন। মনে হয়, এমন একসময়ে 
দশাবতার তাসের প্রবর্তন হয়েছিল যখন অবতারদের মধ্যে বুদ্ধ পঞ্চম অবতার 
বলে গণ্য হতেন। বুদ্ধের পঞ্চম অবতার বলে গণ্য হবার কারণও সঙ্গত। 

বুদ্ধের মৃত্তি তাসে জগন্নাথের মুত্তি, কেবল মাথা ও হাতমহ দেহকাণ্ডের মুতি। 
স্বতরাং নৃসিংহ (অর্ধনর ও পণ) এবং বামনের (পূর্ণ নর) মধ্যবর্তা স্থান 
তিনি অধিকার করতে পারেন স্বচ্ছন্দে। সেইজন্য নিয়তম জীব মতম্ত থেকে 

পুর্ণ মানব পর্যস্ত ক্রমবিকাশের স্তরে জগন্নাথমৃতি বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। খুব 

যুক্তিসঙ্গত স্থান। দ্বিতীয় কারণ, দশাবতার তাসে বুদ্ধের প্রতীকচিহ্ পল্মফুল। 
স্থতরাঁং এমন একসময় দশাবতার তাসের বিকাশ হয়েছিল যখন বুদ্ধ “পন্মপাণি* 

নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পদ্মই তার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সেটা 

হয়েছিল বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যের যুগে, ৮** থেকে ১০৯০ 
থৃষ্টাক্রে মধ্যে, পাল রাজাদের রাজত্বকালে অথব1 তার কিছুকাল আগে। 
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দশাবতার তাস ৬ই৭ 

.এই হুল শাস্ত্রীমশায়ের যুক্তি। অনেকে বলবেন, এ হল শাস্ত্রীমশায়ের 
বৌদ্ধবায়। কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য করার আগে মনে রাখা দরকার, বাংলার 
ও বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব কম নয়। অনার্য কৌম-সংস্কৃতির 
সঙ্গে এই বৌদ্ধ প্রভাব সর্বত্র মিলেমিশে রয়েছে--বাঙাঁলীর উৎসব-পার্ধণে, 
লৌকিক খেলা-ধৃলায়, দেবদেবীর পৃজাপন্ধতিতে ও মৃতিতে। দৃশাবতার তাস 
পালযুগে উদ্ভাবিত হওয়া! আদৌ আশ্র্য নয়। মল্পরাজারা তখন মন্ভূমের 
অধীশ্বর হয়েছেন। বিশেষ করে, দশাব্তার তাসের চিত্র এবং সেই চিত্রাঙ্নের 

পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, পালযুগের সমৃদ্ধিকালেই এই খেলা, এই শিল্প ও শিল্পী- 
দের বিকাশ হয়েছিল। তাঁরই এঁতিহ্ বহন করছেন বিষুপুরের ফৌজদার ও . 
স্ত্রধররা। আজ তীদের বংশ প্রায় লুপ্ত বলা চলে। 

ুত্রধররাঁই' ছিলেন বাংলার শিল্পী। “কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র" এই 
চারশ্রেণীর স্ুত্রধর বা শিল্পী ছিলেন। কাষ্ঠ-শিক্পীরা কাঠের কাজ করতেন, 
পাষাণ-শিল্পীরা ছিলেন তাক্কর, মৃত্তিকা-শিল্পীর! মাটির মৃতি, পুতুল ও পাত্র 
গড়তেন, আর চিত্রশিল্ীরা আকতেন চিত্র। সকলেই 'স্থত্রধর বলে পরিচিত 

ছিলেন তখন, কিন্ত এখন “হুত্রধরঁ বলতে আমরা শুধু “কাষ্টশিল্পী” বুঝি । 
বুঝলেও, এখন কাষ্ঠশিল্লের শুকনো কাঁঠটুকুই আছে, শিল্প নেই। 

বিষুপুব-মল্পভূমেও ধার! শিল্পী ছিলেন তারা “হুত্রধর' বলেই পরিচিত, 

“ফৌজদাঁরর1' পরিচিত কেবল বাজোপাঁধিতে। মন্ভূমের মৃত্তিকা শিল্পী, পাষাঁণ- 
শিল্পী, কাষ্ঠশিল্পী ও চিত্রশিল্পী অধিকাংশই “ুত্রধর” ও 'ফৌজদার' বলে 
পরিচিত ( 'পাল'-ও আছেন )। মৃত্তিকাশিল্পীদের মধ্যে গদাঁধর ফৌজদার, 
সতীশ ফৌজদাঁর, কেদার স্ুত্রধর প্রভৃতির যথেষ্ট স্থনাম ছিল এবং দশাবতার 
তানচিত্রণেও তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে ধতীন 
ফৌজদার, ধীর ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভান্থপদ পাল, অনিল সুত্রধর 

প্রভৃতি শিল্পীরা বিষুপুরে স্থপরিচিত। চিন্রবিষ্ার পারদিতা ক্রমেই এদের 
কমে যাচ্ছে, কারণ বর্তমাঁন সমাঁজে এদের চিত্র বা মৃতির সমাদর নেই। 
জীধনসংগ্রামে এরা সকলেই প্রায় বিপর্যস্ত এবং বংশগত বি্ার চর্চাতেও 

উদ্দাীন। কিছুদিন পরে চিত্রবিষ্ঠার এই চর্চাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। 
_ ফৌজদারবংশের বংশধরদের কাছ থেকে দশাবতার তাসচিত্রণের প্রণালী 
সম্বন্ধে যে বিবরণটুকু সংগ্রহ করেছি, ত| এখানে সংক্ষেপে বলছি। দশাবতার 



৬৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

তাস ম্বচক্ষে না দেখলে তা তৈরি করার প্রণালীর মধ্যে বাস্তবিকই যে কতখানি 

চিস্তা ও উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় আছে, তা বোঝা! ষায় না। তাসগুলি বৃত্তাকার 

এবং বৃত্তব্যাস প্রায় চার ইঞ্চি হবে। রীতিমত মজবুত শক্ত তাস, কারণ খেলার 
জন্য তান তৈরি হয়, সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। তাস তৈরি করার গপ্রণালঈ' 

এই ঃ কাপড় তিনভীঁজ করে পর-পর সাজিয়ে আঠা! দিয়ে সা! হয়। আঠ 
হুল তেঁতুলবীচির আঠ| বা “মাড়ি' ৷ তেঁতুলবীচির মাড়ি দিয়ে বেশ ভাল করে 
সেটে খড়িমাটির প্রলেগ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকাবার জন্য খড়িমাটির 
প্রলেপ একাধিকবার দেওয়! হয়। পরে 'ঝামাপাথর' দিয়ে ঘষে উপরট। ঘতদু 

সম্ভব মহণ করে নেওয়া হয়। একে বলে তাসের 'জমিন' প্রস্তত করা 

জমিন প্রস্তত করতে বেশ সময় লাগে। জমিন তৈরি হুবার পর চক্রাকারে 

সেগুলি কেটে ফেল। হয়। তাসের আকার অনুযায়ী কাটা হয়। তারপর 

আরস্ত হয় চিত্রাঙ্কন। বিভিম্ন অবতার, তাদের উজীর ও প্রতীকচিহুলহ দ* 

থেকে টেক্কা পর্যস্ত সমস্ত ছবি আকা হয়। নানারঙ দিয়ে ছবি আকা হয় এবং 
তার কোনটাই বিদেশী রঙ নয়। আক! শেষ হবার পরে মেটে পি'ছুর ও গালা 

টেনে তাসের পিঠ তৈরি করা হয়। এই পিঠ তৈরি করার পদ্ধতিটি বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । তানের একদিকে ছবি, আর একদিকে এই মেটে সিছুর 

ও গালার প্রলেপ থাকে। তাসগুলিকে রঙের ব্যাকরণ বললেও অত্যুক্তি হয় 
না। বিভিন্ন রঙের পটভূমিকাঁয় বিচিত্র সব রঙের অদ্ভূত সামঞ্জস্য রক্ষা করে 
তাসগুলি আকা হয়। দশাবতার তাসের এই রঙের সামপ্রস্য ও নকৃশ! থেকে 

বিষ্ুপুরের বিখ্যাত তাতশিল্পীরা কাপড়ের পাড় তৈরি করতেন। দশাবতার 

তাস সামনে রেখেই তাঁরা কাপড়ের আচল! ও পাঁড় বুনতেন। “পাটরাঙ্গা” নামে 

স্থানীয় তস্তবায় সম্প্রদায় দেশীয় পহ্ছতিতে নানারকমের রঙ$ও তৈরি করতেন। 
এখন বিষুপুরের সকল শ্রেণীর শিল্পীরাই প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছেন। তাদের 

শিল্পকলার প্রাচীন এঁতিহ্যটুকুই কেবল আছে, এতিহাসিক স্থতির মতন, 
শিল্পের নিদর্শন বিশেষ নেই। দশাবতার তাসও আর কিছুদিনের মধ্যে 

একেবারে লোপ পেয়ে যাবে মনে হয়। কারণ তান না আকতে পারলে খেলা 

বন্ধ হয়ে ধাবে, এবং তাস যার] আকবেন তারা যদি অল্নের জন্য বংশগত পেশ! 

ছেড়ে ভিন্ন পেশী গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তাহলে তান আঁকা ও ভাসখেল৷ দুই-ই 
লু হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? 



পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর 
সমাঁজ-জীবন ও আধিক-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নানাশ্রেণীর 

লোকশিল্পীরা কিভাবে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের চিজ্রকরদের 

দেখলে তা বোবা যায়। বীরভূমের চিত্রকরদের অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলুপ্ত 

বল! চলে। বিশ-পঁচিশ বছর আগেও কায়ক্লেশে যে কয়েকঘর চিত্রকর বীরভূম 

জেলায় জীবনধাঁরণ করছিলেন, আঙ্গ তাঁরা জীবিত থাকলেও, পারিপাশ্বিক 
অবস্থার চাঁপে তাদের বংশাহুত্রমিক পেশার পরিবর্তন ঘটছে। বীরভূম, 

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় যেখানে চিত্রকরদের বিচ্ছিন্ন বিরল বসতি 

আজও আছে, সর্বত্রই প্রায় একই লক্ষণ দেখ যাঁয়। 

প্রথমে বীরভূমের কথ! বলি। সিউড়ী থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে পাড়ে 
গ্রাম। এই পাহুড়ে গ্রামেই গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ছবিলাল চিন্রকরের সন্ধান 

পেয়েছিলেন।১ তখন ছবিলালর! চিত্রাঙ্কন ও চিত্র-প্রদর্শনবিদ্ার অভ্যাস 
ছাড়েননি । ছবিলাঁলই তাঁকে বলেছিলেন ষে তারা বিশ্বকর্মার বংশধর । 

কুপিত ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে তাঁর! পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু চিত্রবিদ্যার 

চর্চা ছাড়েননি । একালে চিন্রবিগ্ভার চর্চাঁও তাঁর৷ ছেড়ে দিয়েছেন, দিতে বাধ্য 

হয়েছেন। কার অভিশাপে? ব্রাহ্মণের অভিশাপ একালে ফলে না। দারিপ্র্যের 

চাপে পান্ুড়ে গ্রামের চিত্রকরর! আজ চাঁষ করছেন, মজুর খাটছেন, মিস্ত্রীগিরি 

করছেন। পূর্বপুরুষদের পেশ! তারা ভুলে গেছেন। 
পাড়ের চিন্রকররা আরও কয়েকটি গ্রামের সন্ধান দিলেন। অগ্াল- 

সীইথিয়া রেলপথে কুনরী স্টেশনে নেমে প্রায় ছুই মাইল দূরে ইটাগড়িয়! গ্রাম । 

সিউড়ী থেকে মাইল সাত-আট পথ হবে। ইটাগড়িয়ায় কয়েকঘর চিত্রকরের 
অন্তিত্ব আজও আছে, চিত্রবিষ্ার চর্চা বিশেষ নেই। এই গ্রামে প্রায় ষাট 

বছরের বৃদ্ধ হ্দর্শন চিত্রকরের সঙ্গে দেখা হল। িন্রপ্রদর্শনবিষ্া গ্রাম থেকে 

প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পট আকতে বা! পুতুল গড়তেও বিশেষ কেউ জানেন 

১ শ্রীগুরুসদয় দত £ পটু! সঙ্গীত ( পরিচায়িক1) 
02758] ৭0৫ 170181% 9001665 ০0 02167909] 2, ৬০1 25150 25 08176 1933 £ 

426 [09718671005 2815065 ০£ 3670881” 95 03 5, 20৮5, 
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না। গ্রামের ছু'একজন দরিত্র বালককে স্থদর্শনই অবসর মতন ছু'একখাঁনা পট 

একে দিয়েছেন, তাই দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তার! ডিক্ষা করে বেড়ায় 

স্দর্শন নিজে এখন দেবমৃতি গড়েন, দেয়ালচিত্র আঁকেন এবং সেজন্য মধ্যে মধ্যে 
তাঁকে কলকাতা শহরেও আসতে হয়। জীর্ণ কুটিরের পরিত্যক্ত বাস্তভিটা- 

'গুলির দিকে দেখিয়ে স্দর্শন বললেন £ “কয়েকবছর আগেও প্রায় বিশ-পঁচিশ 

ঘর চিত্রকর ছিল এই গ্রামে, এখন তার! অভাব-অনটনের চাপে সকলেই প্রায় 

নির্বংশ হয়ে গেছে। এইরকম গ্রাম বীরভূম জেলায় আমি অস্তত পধণশ-যাটটি 
দেখেছি, প্রত্যেক গ্রাষে প্রায় বিশঘর করে পটুয়ার বাস ছিল। এখন গ্রামও 
অনেক লুপ্ত হয়ে গেছে, পটুয়ারা তো গেছেই। আগে আমরা পট আকতাম, 

গ্রামের লোক সেই পট কিনে পুজে! করত। ঘটেপটে পুজার প্রচলন ছিল 
তখন বেশি। এখন হাঁতে-আক। ছবির বদলে ছাপানে। ছবিতে কাজ চলে 

যায়। আগে মালাকারর। ছিলেন সাজনজ্জার রূপকার, এখন তারাও পুজোর 

পট একে দেন, মৃত্তিও গড়েন। তাই আজ আমরা. ক্রমে পট আঁকা ছেড়ে 
ভাষবাস, মিম্ত্রী-মজুরের কাজ করছি । আগে বারোমামে তের পার্বণের সঙ্গে 
ছোট বড় অসংখ্য গ্রাম্য মেল। হত সব জায়গায়। এইসব গ্রাম্য মেলাতে 

আমরা নাঁনারকমের দেবদেবীর পট এ'কে, কাঠের পুতুল গড়ে বিক্রী করতাম। 
"মেলাতে মেলাতে ঘুরে পট দেখিয়ে, গাঁন গেয়ে ঘা রোজগার হত তাতেও 

স্বচ্ছন্দে আমাদের চলে যেত। এখন অধিকাংশ মেল! উঠে গেছে, যা দু'চারটে 

আছে তাতে রবার-প্রাহিকের পুতুল আর সস্তা ছাপা ছবির এত আমদানি হয় 
যে, আমাদের কাঠের পুতুল বা আঁকা পটের দিকে কেউ ফিরেও চায় না। 
নানারকমের ভেলকিবাজী, সার্কাস ও সিনেম। ছেড়ে কে মেলার মধ্যে আমাদের 

পটের গান শোনার জন্য সময় নষ্ট করবে?” 
বৃদ্ধ হ্থাদর্শনের এই স্থুন্দর বিবৃতির পরু কোন সমাজবিজ্ঞানীর আর 

বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না৷ পরিষার বোঝা যায়, কেন চিত্রকরর! বিলুপ্ধ হয়ে 
শ্বাচ্ছেন। চিত্রকর জাতিগ্রসঙ্গে “পতিতে। ত্রহ্মশাপেন ক্রান্মণাঁঞ্চ কোপতঃ* 

কথার উল্লেখ করতে দেখলাম বৃদ্ধ দর্শনের হানিখুশি মুখখানি গম্ভীর হয়ে 

গেল। হ্থার্শন বললেন £ *থ্যা, ব্রাহ্মণের অভিশাঁপে সমাজে আমর! পতিত 
হয়েছি। হিন্দুর মতন পুজার্চনা৷ করি, অথচ মুসলমানদের মতন নমাজ করি 

'কেন, এ প্রশ্ন ছেলেবেলায় আমার মনে হয়েছিল। আমার পরলোকগত 
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পিতাকে 'জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। আমার মনে আছে, তিনি আমাকে 

বলেছিলেন যে, আগে আমরা নমাজ করতাম না, নিজেদের হিন্দু বলেই মনে 
করতাম। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের স্বণা করতেন এবং সমাজে কোন স্থান 
দিতেন না। তখন মুসলমানরা আমাদের ধর্মীস্তরিত করার চেষ্টা করেন। 

দুখে ও অভিমানে আমরা মোজাদের ধর্মই গ্রহণ করি। কিন্ত করলে কি 
হবে, তার আগে হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠানে আমরা অভ্যন্ত হয়েছি, তাই 
অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। আজ তাই আমাদের এ নমাজটুকু ছাড়া বাকি 

সব আচারই হিন্দুর মতন। আমাদের মেয়ের! শাখা-সি'ছুর পরে, আমরা 
হিন্দু দেবদেবীর ছবি আকি, পুজে! করি অথচ নমাজও পড়ি। আমাদের 

নমাজটাই হল ব্রাহ্মণের অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল।” ৃ 
কথায় কথায় বৃদ্ধ সুদর্শন পট আকার পদ্ধতিও বললেন। হাতে 

তৈরি কাগজের উপর প্রথমে লালরঙ (আলতা ইত্যাদি) দিয়ে রেখাচিত্র 
একে নিতে হয়, তারপর নীলবর্ধণে চিত্রাঙ্কন চলে। কেরোসিনের ল্যাম্প 

জ্বেলে তার উপর মাটির সরা ধরলে যে ভুষো৷ জমে, তাতে ভাল কালো রঙ 

হয়। নারকেলের মাল! পুড়িয়েও কালে! রঙ তৈরি করা যায়। বীরভূমের 
নলহাটি অঞ্চলে একরকমের হলুদ মাটি পাওয়া যেত, তাই দিয়ে হলদে রঙ 
করা চলত। নীলের জন্ত 'নীল' তো আছেই। হরিতাল থেকেও রঙ করা 

হত। নীল আর হলুদ মেশালেই সবুজ রঙ তৈরি হত। পট আকার জন্ত 
রঙের অভাব হত না। প্রসঙ্গত তিনি বললেন যে তাদের ঘরের মেয়েরাও 

ছবি আকতেন। এখন আর আকেন না। 

আরও একটি কথা স্থুদর্শন বলেছিলেন। জাতিপ্রসঙ্গে কথাট। উঠলো । 
স্থদর্শম চিত্রকর বললেন £ “একসময় আমর! স্থরাপান করতাম খুব বেশি। 

দৈনিক শুড়ির দোকানে না গেলে আমাদের চলত না। এ অঞ্চলে ধর্মরাজ 

ঠাকুরের উৎসবের কথা তো! জানেন। ধর্মঠাকুরের উৎসবে সুরা অন্যতম 

উপকরণ। উৎসবের সময় প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বড় মাটির জাল! বা ভাড় বসান 
হত এবং সেটি স্ুরায় পূর্ণ থাকত। উৎসবে ধীবর বাউরী হাড়ি ভোম প্রভৃতি 

জাতের লোকই যোগ দিত বেশি, কিন্ত আমর! চিত্রকররাই সেই সুরাভাণ্ডে 
সর্বপ্রথম মাল্যদান করতাম ।” 

সুদর্শন চিত্রকরের কথা! বিশেষভাবে প্রশিধানযোগ্য । ধর্মঠাকুর, স্ুরাভাগ্ডে 
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মালাদান, স্থরাপান, যমরাজার পট ও গান ইত্যাদির সঙ্গে বীরভূমের চিকরদের 
এই সম্পর্ক থেকে তাদের এঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উৎপত্তি-পরিণতি সম্বদ্ধে 

ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে চিত্রকরের সম্পর্ক এবং তার 
সঙ্গে ঘমপটের, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চিত্রকররা আদিতে পশ্চিমবঙ্গের 

সীমান্তবর্তী নিধাদজাতির কোন শাখা ছিলেন বলে মনে হয়। পরে হিন্মু- 
সমাজের অস্ততৃক্ত হন এবং অন্তান্ত অনার্য জাতির মতন হিন্দুসমাঁজের 
নিয়স্তরেই তারা স্থান্পান। ম্বভাবতঃই যথেষ্ট সামাজিক নির্যাতন ও অবজ্ঞা 
যুগে যুগে তাদের সহা করতে হয়। তবু তার! নিজেদের অন্তিত্ব ও বংশগত 
পেশা বজায় রাখতে পেরেছিলেন, প্রধানত প্রাগীন ও মধ্যযুগের সমাজ ও 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য ৷ দ্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্সমাজে অন্তান্ত সকল জাতির 
মতন তাদেরও একটা ভূমিকা! ছিল। তাঁর পট আকতেন, ঘটে ও পটে 

গ্রামের পুজা হত। গ্রামের মেলাগুলি ছিল সেকালের পণ্য বেচাকেনার 
অন্যতম কেন্ত্র। মেলায় মেলায় ঘুরে জীবিকা অর্জন করাও তখন সহজ ছিল! 
মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণকথ। গেয়ে গেয়ে তার! হিন্দুধর্ম প্রচারে সাহাধ্য 
করতেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রপও তাঁদের আকা চিত্রপটে ও 

রচিত গানে ফুটে উঠত। মুমলমান আমলে তাঁরা হিন্দুসমাজের উপেক্ষার 

জন্য ধর্মীস্তরিত হুন এবং ইসলামধর্মের প্রচারক গাজী সাহেবরাও তখন 

তাদের পটচিত্রের বিষয়বস্ত হয়ে ওঠে (গাঁজীর পট)। মনে হয়, চিত্রকরর! তার 
অনেক আগে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৃটিশযুগে আত্মনির্তর গ্রাম্যসমাজের 
ভ্রুত ভাঙনের সময় তাদেরও দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ক্রমে বিলুপ্তির 
পথে তীরা এগিয়ে ধান, আধিক সঙ্গটের চাপে। 

উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, মোটামুটি এই ছুইভাগে বাংলার 

চিত্রকরদের সমাজকে ভাগ করা যায়। মেদিনীপুরের চিত্রকররা দক্ষিণ- 

পশ্চিমবঙ্গের সমাজভূক্ত। মেধিনীপুর থেকে দক্ষিণে চব্বিশপরগণা জেলার 

ডায়মগ্হারবার ও আলিপুর মহকুম! পর্যস্ত এই চিত্রকর-সমাজের প্রভাব 

প্রত্যক্ষভাবে বিস্ৃত। হুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে পর্বস্ত মেদিনীপুরের চিত্রকরর! 

পট দেখিয়ে ঘুয়ে বেড়ান। কলকাতার কালীঘাটের পটুয়ারাও প্রধানত দক্ষিণ" 
পশ্চিমবঙ্গের সমাজভূক্ত। 

তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার বাইরে এখন আর সেদিদীপুরের চিজ্করদের 



পশ্চিষবঙ্গের চিত্রকর ৭৪৩ 

বিশেষ দেখা যাঁয় না। এই ছুই মহকুমার অন্তর্গত দু'টি স্থানের চিত্রকরদের 

কথাই বলব এখানে । তমলুক মহকুমায় কুমীরমার! গ্রামে চিত্রকরদের বাম 
আছে। গ্রামটি নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত। চিত্রকরদের স্থানীয় লোকের! 

সাধারণত পটাদার বলেন। কুমারীমার! গ্রামে এখনও মাত-অটি ঘর পটাদার 

বাস করেন। এখন আর পট খেলানে তাদের প্রধান বা একমাজ্র পেশ! নয়। 

এখন তাঁরা ঠাকুর গড়নে, নানারকমের মাটির পুতুল ও চিত্রিত হাড়ি গড়ে 
হাটে ও মেলায় বিক্রী করেন। বছরের কয়েকমাস যখন প্রতিমা গড়ার 
কোন কাক্জ থাকে না হাতে তখন পট খেলিয়ে বেড়ান। এক-একটি পৌরাণিক 
কাহিনী পালার মতন ছড়া বীধা এবং ছবি আঁকা থাকে। যেমন মশামে 
শ্রীস্ত, রামচন্দ্র বনবাস, লক্ষণের শক্তিশেল, মহীরাবণ বধ, যনসার গান। 

জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণের পালাগান ইত্যাদি। পট দেখিয়ে পয়সা, চাল-ডাল, 

বাসন পর্যস্ত ভিক্ষা! গ্রহণ করেন। এখন ধার বেচে আছেন তাঁদের মধ্যে 

অনেকেই পট আঁকতে জানেন না। ছু'চারজন যাঁরা জানেন, তারাও যে 

পূর্বপুরুষদের মতন স্থ্দক্ষ শিল্পী নন, একথা তাঁর স্বীকার করতে কুষ্ঠিত হন ন1। 
প্রধানত পুতুল ও প্রতিমা গড়াই এখন তাঁদের কাজ। তাও নিজেদের তৈরি 
রঙ-তৃলি দিয়ে নয়। বাজার থেকে তারা৷ বিলেতি রং ও তৃলি কিনে আনেন। 
ঘরে তৈরি ছাঁগলের লোমের তুলি বা ভূষে কালি ব্যবহার কর! হয় ন! যে তা 
নয়। কিন্ত ক্রমেই অঙ্কনের উপকরণের জন্য এর! বাইরের বাজারের মুখাপেক্ষী 

হয়ে উঠছেন । 
চেতুয়া-দাসপুর, চেতুয়া-বাস্থদেবপুর অঞ্চলেও পটীকার বা চিত্রকরদের বাঁস 

আছে। বাস্থদেবপুরের সংলগ্ন নির্ভয়পুর গ্রামে পটাকারদের যে পল্লীটি আছে, 

তার দীনহীন রূপ দেখলেই বোঝা ঘা, চিত্রকরদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা কিরকম শোচনীয় । জরাজীর্ণ কয়েকটি পাতার মাটির ঘর, একস্থানে জড়ো 

করা । পটাকারদের বসতি । মধ্যে মুক্ত অঙগন। তার উপর খাটিয়া, চাটাই 
ও মাছুর পাতা, পুতুল সাজানো । নানারকমের পুতুল, কাচা ও শুকনো মাটির 
পুতুল, ছু'এক পৌঁচ রঙ দেওয়া। কোন মেলা বা উতৎনব উপলক্ষে তৈরি 

হচ্ছে। পট ছু'চারখানা করে অনেকেরই ঘরে আছে, কারও কারও আবার 
তাও নেই। অধিকাংশই পিতা পিতাঁমহের আকা পট, এখন ভক্তির ও 

'আসক্তির জিনিন। 



৪৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বীরভূম অঞ্চলের মতন মেদিনীপুরের পটীকাররাও না-হিন্দু, না-মুসলমান। 
আচার সংস্কার ঘা কিছু তার সবই প্রায় হিন্দুসমাজের, কেবল মুসলমান- 

সমাঁজের বাইরের কতকগুলি সামাজিক কর্তব্য তার উপর আরোপ করা 
হয়েছে । কুমীরমারা গ্রামের পটীকাররা বলেন যে, তারা- মুসলমানধর্ম 
মাঁনতেন, কিন্তু মলজিদে যেতেন না, বাড়িতে নমাজ পড়তেন। মুসলমানদের 
সঙ্গে তাদের বিবাহাদিও হত না, নিজেদের চিত্রকর-সমাজের মধ্যেই বিবাহ 
হুত। মৌলানা এসে অবস্ত কল্ম! পড়িয়ে যেতেন। পূর্বে “নুন্ং করারও 
রীতি ছিল, এখন নেই । চেতুয়া-বাহুদেবপুরের সংলগ্ন নির্ভয়পুরের পটীকার- 
পল্লীতে একটি ছোট ভাঙা মস্জিদ আছে । অন্য কোথাও চিত্রকর বসতিতে 
এরকম মস্জিদ চোখে পড়েনি । বিশ্বকর্মার পুত্র চিত্রকরর! কিন্ত এখনও 

বিশ্বকর্মীর পূজা করেন ভাত্র সংক্রান্তিতে এবং মেয়ের ঘরে লম্ষ্মীপূজাও করেন। 
ধারা প্রায় সম্পূর্ণ মুনলমানসমাজের অস্ততূক্ত হয়েছেন তাঁরা পূর্ববঙ্গে গাজীর 
পট দেখিয়ে বেড়ান। জনসমাঁজে ধর্মকথা প্রচারের এরকম জনপ্রিয় কৌশল 
মুসলমান পীরগাজীরাও নিজেদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার 
থেকেই গাজীর পটের উৎপত্তি, পূর্ববঙ্গে তার প্রসার বেশি । পশ্চিমবঙ্গের 
চিত্রকররা মধ্যপথে থেমে রইলেন, এখনও তাই আছেন। আধা-মুসলমাঁন 
হয়েও তার। চিরদিন হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্মযকথা গেয়ে বেড়ান, তাদের চিত্র 
ও মৃতি আকেন। অথচ হিন্দুসমাজে তারা পতিত, নির্বাসিত ও অবজ্ঞাত। 

মেদিনীপুরের পটাকারদের সমাজ অনেকদুর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাগীরঘীর 
পশ্চিমে ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমায়, পূর্বদিকে দক্ষিণ চব্বিশপরগণায় সরিষা, 

কালীঘাট, আখড়া, সোনারপুর, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে পটাকারদের সমাজ 

ছিল। কলকাতা৷ শহরে একাধিক স্থানে পটুয়াঁপাড়া ছিল, শুধু কালীঘাটে 
নয়। তীর্থস্থান হিসেবে কালীঘাট তে! ছিলই, চিৎপুরে চিত্রেশ্বরীদ্েবীর কাছে, 
পটুয়াটেল! ইত্যাদি অঞ্চলেও ছিল। কলকাতার পটুয়ারা শহরের নতুন ইঙ্গবঙ্গ 
সমাজ ও বাবুসমাজের সং্পর্শে এসে, কবিয়ালদের মতন বাবুদের মনোরঞ্জনের 
জন্ই প্রধানত নানারকম সামাজিক ব্যঙ্মচিতাদি আকতে আর করেন। 
বিদেশ থেকে আমদানি ছবির প্রিন্টের গ্রভাবও তাঁদের উপর পড়ে। তার ফলে 
কলকাঁতীয় একটি বিশিষ্ট চিত্রকরগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কালীঘাটের 
পটুয়ারা বিখ্যাত। . 



কুড়মুনের গাজন 
বর্ধমান শহর থেকে প্রায় মাইল দশ উত্তর-পূর্বে কুড়মুন গ্রাম। পাশের পলাশী 
গ্রাম রেভারেও্ড লালবিহারী দে'র জন্মস্থান। একাধিক পলাশী নামের জন্য 
কুড়মুনসহ কুড়মুন-পলাশী বলে বিখ্যাত। এই গ্রাম্য-পরিবেশই “বেঙ্গল 

পেজাণ্ট লাইফ" গ্রস্থের উপজীব্য । রামমোহন রায় খিতীয় বিবাহ করেন কুড়মুন 
গ্রামের শ্রীমতী দেবী নামে এক ত্রাঙ্ষণকন্তাকে। গ্রামের ঈশানেশ্বর পাড়ায় 

তার শ্বশুরালয়। কুড়মুন ও পলাশী ছুটি গ্রামই বেশ প্রাচীন গগগ্রাম। 

গ্রামের মধ্যে পা দিলেই তার আভাস পাওয়! যায়। কুড়মুনের কোল খেয়ে 
খড়েগশ্বরী নদী বয়ে গেছে । পরবর্তীকালে নদীর প্রবাহ ধেমন বদলেছে, গ্রামের 
বদতিও তেমনি সরে এসেছে । পুরাঁতন সেই সব বসতির চিহ্ন বর্তমানে 

গ্রামের সীমান! ছাড়িয়ে নদীর দিকে যেতে দেখা যায়। গ্রাম সম্বন্ধে প্রচলিত 
একটি ছড়ায় আজও কুড়মুনের এককালীন সমৃদ্ধির স্থতি ভেসে আসে __ 

“বারো আহার, তেরো দীঘি, নবুড়ি গড়ে ছ'বুড়ি ভোবা, তিনশ যাট পুফ্ধরণী, 
এই নিয়ে কুড়মুন জানি ।” 

দলিলপত্রে কুড়মুন গ্রামের প্রাচীনত্তবের ষে প্রমাঁণ পাওয়া যায়, তা প্রায় 

তিনশ বছরের। ঈশানেশ্বর শিবের গাঁজনতলার মন্দিরের শিলালিপির তারিখ 
১৬৬৭ শকাব্দ, ইংরেজী ১৭৪৫ সাঁল। গ্রামের প্রাচীন মুসলমান মুন্নী 
পরিবারের তায়দাঁদের তারিখ বাংলা ১০৯৪ সন, ইংরেজী ১৬৮৭ সাল। 
কুড়মুনবানী মোল্লা জাহেদ আলির মাতৃকুলের উর্ধতন পূর্বপুক্রষকে বর্ধমান 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমরায়ের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ কৃষ্তরাম রায় নিফর 
সম্পতি দিয়েছিলেন, মখছুম সাহেবের আস্তানার “চেরাগি ফকিরান খরচ 
সরতে, ১০৯৪ সনে (তায়দাদ নং ২৫৪১৩, বর্ধমান সদর )। তায়দাদ ও 
লিপি ছাঁড়াও আরও অন্তান্ত ষে সব পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে তাতে মনে হয় 

কুড়মুন গ্রাম আরও বেশি প্রাচীন। গ্রামের মধ্যে “ফকিরডাঙ্গা' নামে একটি 
স্থানে বেশ উচু একটি চিবি আছে। কোন ইটপাথরের গৃহের ধ্বংসাবশেষ 
মনে হয়, কারণ এখনও পাথরের স্যত্তের বড় বড় খণ্ড ও অজন্র ইটের টুকরে! 
তার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে দেখা! যায়। গ্রামের লোকের বিশ্বাস, এখানে 
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সাজাহানের আমলের একটি মসজিদ ছিল। ভগ্নাবশেষ ও তার অবস্থান দেখে 
মনে হয়, এটি বেশ বড় মসজিদই ছিল এবং ফকিরভাঙ্গায় একসময় মুসলমান 

পীর ফকিরদেরও বসতি ছিল। এখনও কুড়মুনের মুসলমানপাড়া এই ফকির- 
ডাঙ্গার কাছে। এখানকার গ্রাম্যপথের উপর মাটি খুঁড়ে অনেক কবরও 
পাঁওয়৷ গেছে । কবর ছাড়া পথের মধ্যে মধ্যে পুরনো পাতকুয়োর ভাঙা 

পাটা, এমন কি সম্পূর্ণ পাতকুয়ো পর্যস্ত বেরিয়েছে । দেখে মনে হয়, বেশ 
প্ল্যান অনুযায়ী গরমের মধ্যে এই পাতকুয়োগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 
একসময় । ঠিক এইরকম সব নিদর্শন বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামেও 
দেখেছি । গ্রামগুলি মোগল আমলেই বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল মনে 
হয়। মঙ্গলকোটের মতন কুড়মুনও মুসলমানপ্রধান সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। 
মোৌগলযুগে কয়েকটি সন্ত্রস্ত মুসলমান পরিবার ও রাজকর্মচারী এই গ্রামে 
বদতি স্থাপন করেন। অন্তত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা কুড়মূন 

গ্রামের অন্তম বাসিন্দা হয়েছিলেন মনে হয়। এখন মুসলমান-পরিবারের 
সংখ্যা অনেক কম এবং প্রাচীন পরিবারের মধ্যে মুন্সী ও মোল্লাবংশই অন্যতম । 
মোল্লারা গ্রামস্থ পীর মখছুম সাহেবের খাদেম বা সেবায়েত। 

গ্রামের উপ্রক্ষত্রিয় ও রাট্ীশ্রেণীর ত্রাহ্গণর1 প্রাচীনদের মধ্যে অন্যতম । 

“মণ্ডল” উপাধিধারী উপ্রক্ষত্রিয়রাই ঈশানেশ্বর শিবের বিখ্যাত গাজনের 
পরিচালক এবং ঘোষাল ব্রাহ্মণর! পুজারী। মগ্ুডলদের পূর্বপুরুষ সস্তোষ মণ্ডল 
(ধিনি ঈশানেশ্বরের শিবের উৎপত্তির কিংবদস্তীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ) 
বাংল! ১১৬১ সনে ষে জীবিত ছিলেন, মুন্সী পরিবারের একটি প্রাচীন তায়দাদ 
থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১১৬১ সনের একটি তায়দাঁদে দেখ! যায় ষে 

বর্ধমানরাজ মদদ্মাস দিচ্ছেন সেখ আজীমুদ্দিন ও তত্ত পুত্র কলিমুদ্দিনকে এবং 
সম্তোষ মণ্ডল তার অন্যতম সাক্ষী । সস্তোষ মণ্ডল ঘদ্দি তখন বুদ্ধও হন, 

তাহলে তীর কাল ১১** সনের পূর্বে বলে মনে হয় না। কিংবান্তী হল, এই 
সন্তোষ মগ্ডলই স্বপ্ন দেখে খড়িনদীর কলমিপায়রের দহ থেকে ঈশানেশ্বর শিবকে 
নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সন্তোষ মণ্ডলের বংশধররাই বংশপরম্পরায় 
ঈশানেশ্বরের গাজন পরিচাঁলনা করেন। স্থতরাং কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর 
শিবের বিখ্যাত গাঁজনোৎসব প্রায় আড়াইশ বছরের প্রাচীন উৎসব বলে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
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হাঁড়ি, বাঁগগী ও ভোম প্রভৃতি জাতির বাস এককালে গ্রামে খুব বেশি 

ছিল। এখনও কুসম্যেটে, তেঁতুলে ও ছুলেদের বাস যথেষ্ট আছে গ্রামে। 
গ্রামের উত্তরে হাড়িদেরও বাস আছে এবং হাড়িদের মেয়েরা আজও গ্রাহ্য 
ধাত্রীর কাজ করে। গ্রামের পশ্চিমে একসময় বিশাল ভোমপাড়াও ছিল, এখন 
প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হাড়ী, বাগীও ডোমরা ছিল প্রধানত ধর্মঠাকুরের 
পূজারী । ছুলেপাড়ায় এখনও এক ধর্মরাজ আছেন, তবে ঈশানেশ্বরের 
প্রভাবে ম্লান হয়ে গেছেন। পুজা ছুলেরাই করে। এ ছাড়া, কুড়মুনের 
পূর্বপাড়ায় বুড়িগাছতলায় “কালাচাদ' নামে আর এক ধর্মঠাক্র আছেন, 
সেবায়েত তন্তবায়, “দেয়াসী” বল! হয়। এখন ব্রাঙ্গাণে পূজা! করেন। বৈশাখী 
বুদ্ধ পূর্ণিমায় উৎসব হয়। ঈশানেশ্বরের গাঁজনের সময় এখনও সন্ন্যাসীরা 

বুড়িগাছতলায় কালার্ঠাদের মন্দিরের সামনে জমায়েত হন। বর্ধমান-তথা 
রাঁটদেশের আরও অন্তান্ত অনেক গাজনের মতন, কুড়মুনের ঈশানেশ্বর শিবের 
গাজনও পূর্বের ধর্মের গাজনের রূপান্তর বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। 
শিবের অধিকাংশ ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীরা প্রধানত গোপ, বাগদী, ছুলে, ডোম 

প্রভৃতি সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে শ্বশান-সন্গ্যানীরা। এছাড়া কালাাদ ধর্মের 
মন্দিরে যে একাধিক কৃর্মমৃত্তি ধর্মঠাকুর দেখা যায়, তার কারণ পূর্বে গ্রামের 
মধ্যে একাধিক স্থানে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ক্রমে তার পৃজ। বন্ধ হওয়ার 
জন্য অথব। পুজারীবংশ লোপ পাবার জন্য মৃত্তিগুলি একটি মন্দিরে এসে 
জমেছে। সকল ধর্মরাজের এক বিরাট সমবেত গাঁজনোখসব হত মহা- 

সমারোহে। তারপর গ্রামের প্রধানরা বোধ হুয় একে শিবের গাজনে পরিণত 

করেন, সকল জাতির হিন্দুর সমাবেশের জন্য । গ্রামের মগ্ডলদের কথ! সকলেই 
মেনে নিয়েছেন। তারপর থেকে চৈত্র সংক্রাস্তির ঈশানেশ্বরের গাঁজন হয়েছে 
প্রধান গাজন এবং কাঁলা্টাদ ধর্মের বৈশাখী উৎসব হয়েছে গৌণ। আব ছুলের! 
তাই ঠচত্র ও ঠবশাখের উৎসবের আরও পরে ধর্মপৃজার বিধান করেছে জ্যেষ্ে। 
'স্রাক্ষণর! ক্রমে গ্রামের মণ্ডল উগ্রক্ষত্রিয়দেরও দেয়াসী তন্তবায়দের কাছ থেকে 
ঈশানেশ্বর ও কালা্টাদের পুজার কর্তৃত্ব অনেকাংশে অধিকার করেছেন। 
তার ফলে, কোন একসময়ের আঁপসরফার অস্ত মনে হয়, ঈশানেশ্বর শিব 
এখন ছুই স্থানে থাকেন। ১৩ই চেত্রের রাত্রি থেকে উৎসবাস্ত পর্বস্ত 

মগুলদের তত্বাবধানে শিব গাঁজনতলার মন্দিরে থাকেন এবং বাকি সমন্ন 
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থাকেন ব্রাক্মণপাড়ার মন্দিরে । ব্রাহ্মপত্বের চাপে আরও একটি ঘটন! ঘটেছে। 
ঈশানেশ্বর শিব রাটীয় ত্রাক্ষণদের মতন উচ্চবর্ণের কুলীন অভিজাত দেখতায় 
পর্যবসিত হয়েছেন। কিন্ত শিব তে! তা হতে পারেন না। তার উপর 

অধিকার সকলের সমান থাকা উচিত, বিশেষ করে গাজনের সন্যাসীদের়। 
কিন্তু সন্ন্যানীরা৷ তে কুলীন ব্রাহ্মণ নন। অথচ তীঁরা! শিবকে কীধে করে গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করবেন, শিবকে স্পর্শ করবেন, মাথায় ফুল চাপাবেন। অতএব, স্বয়ং 
ঈশানেশ্বর শিব এক পুত্রের জন্ম দিলেন, তিনিও শিব, নাম 'গাজনেশ্বর' ৷ 

এই গাঁজনেশ্বরই জাতিধর্ম-নিধিশেষে সন্ন্যাসীদের স্বন্ধে চেপে গ্রাম-গ্রামাস্তর 
প্রদক্ষিণ করেন, এবং সকলের দ্বার! পৃজিত ও স্পশিত হন। 

কুড়মুনের গাজন এ-অঞ্চলের খুব বিখ্যাত গাজন। আগেই বলেছি, ১৩ই 

চৈত্র রাত্রি থেকে ঈশানেশ্বর ও গাজনেশ্বর মণ্ডলদের তত্বাবধানে শিবতলার 
মন্দিরে অবস্থান করেন। শিবতলা বা গাজনতল! গ্রামের ঠিক মাঝখানে । 
২৫শে থেকে ২৮শে ঠচত্র (মাস বাড়লে ২৬শে থেকে ২৯শে ) চারদিন শিব গ্রাম 

প্র্মক্ষিণ করেন। গাজনেশ্বরই পালকি করে পাশাপাশি গ্রামে যান, সন্গ্যাসীরা 
পালকি বহন করেন। ২৮শে বা ২৯শে কুড়মুন পলাশী পাঁড়ুই গ্রামের সন্ন্যাসীরা 
গাজনতলায় জম! হন। নানারঙে মুখ চিত্রিত করে, সেজেগুজে নাচতে নাচতে 

তারা আসেন। আগে যে মুখোস পরে নৃত্যের প্রচলন ছিল ত| বেশ বোবা 
যায়। এখন মুখোস করাও শক্ত, খরচও বেশি, তাই মুখ পেইন্ট করা হয়। 
এদিন কুড়মুনের পুব, পশ্চিম ও উত্তরপাড়। থেকে মাটির পুতুল-প্রতিম! নিয়ে 
এসে, গাজনতলায় তিনদিকের তিনটি বাঁশের গ্যালারীতে সাজানো হয়। কুস্তকার 

ও পটুয়ার। এই সব পুতুল তৈরি করে এবং এগুলিকে “ছবি' বল! হয়। সাধারণত 

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে পুতুল তৈরি হয় এবং পাড়ায় পাড়ায় তার 
প্রতিযোগিত৷ হয়। গাজনতলায় পুতুল সাজানো হলে, সকলে একমত হয়ে 
যে পাড়ার কলানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করেন, সেই পাড়ার মৃশিল্পীঘের 
কাধে করে নৃত্য করা হয়। এই তীদের পুরস্কার। তার আগে পাড়ায় 

পাড়ায় “খেন্তা" গান বলে একরকম গান ছত। ঠিক কবিগান নয়, অথচ 

গানের টেকনিক অনেকটা কবিগানের মতন। একপাড়ার গায়করা অন্ত 

পাড়ার একট! পূর্বনির্টি্ স্থানে গান গেয়ে আসতেন, তারপর আর একদিন 
সেই পাড়ার লোক.এসে এই পাড়ায় উত্তর দিয়ে ঘেতেন । এখনও খেন্কা গান 



কুড়মুনের গাজন ৭০৯ 

হয়, কিন্তু তার পূর্বেকার গৌরব জার নেই বিশেষ । পরদিন অর্থাৎ ২০শে বা 
৩*শে চেত্র প্রত্যুষে শ্বশান-সঙ্গ্যাসীরা নরমুণ্ড নিয়ে উৎদব-নৃত্য করেন। 

আসল নরমুণ্ড, নকল বা মাটির নয়। রাট্দেশের গাজনে আসল নরমুণ্ড 
নিয়ে উৎসব এখনও হয়। কুড়মুন গ্রামে হয়, পাশের পলাশী গ্রামেও হুয়। 

শুনেছি, পূর্বস্থলী থানায় মেতলার গাঁজনেও নরমুণ্ডের নৃত্যোৎসব হয়। মুণ্ড- 
নৃত্য করার অধিকার সব সন্গ্যাসীর নেই, কেবল শ্মশান-সন্গ্যাসীদের আছে। 
মগ্ডলদের যংকিঞ্চিৎ দক্ষিণ! দিয়ে গ্রামের শ্বশান কিনতে হয়। মগ্ডলর! অন্থমতি 

দিলে শ্বশান-সন্যামীদের প্রধান ধিনি (বর্তমানে পরামাপিক ) তিনি অধিকার 

মেনে নেন। সাধারণত এই অধিকার দেখা যায়, বংশাহ্ক্রমিক। শ্মশান- 

সন্গ্যাসীরা নরমুণ্ড গ্রাম্য শ্মশান থেকে সংগ্রহ করে পুতে রাখেন মাটির তলায়? 
মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখে আসেন ব1 পাছার! দেন। একে "শ্মশান-জাগানো? 
বলে। হাতে তলোয়ার নিয়ে নৃত্য করে, নরমুণ্ডে তেলমি'ছুর লেপন করে 

রাখতে হয়, এবং উৎসবের দিন শেষরাত্রে নিয়ে এসে গাজনতলায় নৃত্য করা 

হয়। গ্রামে মড়ক মহামারী হলে সগ্যোম্বতের টাটকা মুণ্ড তলোয়ার দিয়ে কেটে 
এনে আগে সন্ন্যাসীর] নৃত্য করতেন শুনেছি । এখনও এঁ রকম অবস্থার স্ি 

হলে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে তার! কুষ্টিত হন না। ভোর রাত্রে শ্বশান- 
সন্যাসীদের এই দৃশাটি সত্যিই বীভৎস ও ভয়াবহ দেখায়। মনে হয়, একদল 
উন্মত্ত কাঁপালিক যেন নরমুণ্ডের নৃত্যোৎ্সবে মেতে উঠেছে। শিব শ্বশানে- 

মশানে থাকেন, ভূতপ্রেত তার সহচর। শ্মশান-সন্ন্যাসীরা তাই শিবের সব 

চেয়ে.নিকট-আত্মীয় এবং অন্যান্ত শ্বশান-সন্গ্যাসীদের চেয়ে তাদের সম্মানও তাই 

বেশি। কুড়মুনের উপ্রক্ষত্রিয়, গোপ প্রভৃতির! শৈবতান্ত্রিক ছিলেন। হাড়ি, 
বাগণ্দী, ছুলে, ডোম প্রভৃতি নিরঞ্জন ধর্মপন্থীদের উৎসবের সঙ্গে শৈবতান্ত্রিক 

উৎসবের মিলনমিশ্রণে ঈশানেশ্বর শিবের গাঁজন গড়ে উঠেছে । আগাগোড়া 
গাজনের সব অনুষ্ঠান দেখলে এই কথাই মনে হয়। 

কুড়মূনে নদীতীরে একসময় গম্ধবণিক, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতিদেরও যথেষ্ট 

প্রতিপত্তি ছিল। নীলদের একটি ভয় ইটের মন্দির আজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। 
এই শীলদের ভত্রাসনের সীমানার তিতর পুকুর থেকে দ্বারম্তস্ভ পাওয়া গেছে। 
এছাড়া ঈশানপাড়ায় ঈশানেশ্বর শিবের ঘে মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি 
চমৎকার পাথরের দেবীমূতি আছে। খুব প্রাচীন মৃতি এবং মৃতিটি ইন্্াণীর। 



৭১৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ইন্দ্রাণী সপ্তমাতৃকার এক মাতৃকা। সপ্তমাতৃকার মতি বাংলাদেশে যা পাওয়া 
গেছে তার মধ্যে চামুণ্ডার বিভিন্ন রকমের মৃতিই (দৃস্তর! চচিকা ইত্যাদি ) 
বেশি। বর্ধমানেও চামুণ্ডামুতি অনেক পাওয়া গেছে। বারাহী মুতিও অনেক 

পাওয়া গেছে বাংলাদেশে । হুগলী জেলার ছ্বারবাসিনীতে একটি বারাহী 
মৃতি আছে। ব্রদ্মাণীর মৃত্তি খুব বেশি পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে 
তার মধ্যে একটি মুভি ( দেবগ্রাম-নদীয়ার ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
মিউজিয়মে আছে। কিন্তু ইন্দ্রাণী মৃতি খুবই দুশ্রাপ্য।. রাজশাহীর 
মিউজিয়মে একটি মাঞ্র ইন্্রাণীর মৃত্তি আছে। কুড়মুনের ইন্দ্রাণী মৃতিটি 
দুপ্রাপ্য তো! বটেই, অনেক বেশি (রাজশাহীর মুতির চেয়ে) হ্থন্দর ও 
নিখৃত। বর্ধমানে "ইন্দ্রাণী নামে প্রাচীন পরগণাও ছিল, কাটোয়া অঞ্চলে । 
চামুণ্ডার পুজারও খুব প্রচলন ছিল। ইন্দ্রাণীর মৃতিও পাওয়া গেল কুড়মুনে। 

এই সব থেকে বোবা যায় ষে একসময়ে সপ্তমাতৃকার পূজার বেশ প্রচলন 
হয়েছিল রাঢ়দেশে । 

১. ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের 'বাংলার ইতিহাস'--১ম খও, পৃষ্ঠা 8৫৪, প্লেট নং ৬৭, ছবি নং 
১৬৩ ভ্র্ব্য। 



ইন্দ্রধজের উৎসব 
বাংলাদেশের অধুনালুপ্তপ্রায় এক বিচিত্র উৎসব এই ইন্ত্রধ্জের উতৎসব। 
রাঢ়দেশে, মেদিনীপুর বিষুপুর অঞ্চলে আজও ইন্ত্রধধজ উৎসবের ধ্বংসাবশেষ 

দেখতে পাওয়া যায়। ইদপুজা, ইদ পরবও বলা হয়। ভাত্র মাসের শুরা 
দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রধধজের উৎসব হয়। বিষুপুরের রাজারা যেভাবে 
উৎসবটি পালন করেন, তার বিবরণ দিচ্ছি প্রথমে । ভাব্র মাসের প্রথম 
দিনে ফৌজদারবংশের কেউ তলোয়ার নিয়ে শোভাষাত্রা করে ঢাঁকচোল 
বাজিয়ে শালবনে ষান। বনে গিয়ে ছু'টি শালগাছ কেটে নিয়ে আসেন? 

এখন আর ফৌজদারবংশের কেউ নিজে শাঁলগাছ কাটেন না, শুধু 
তলোয়ার দিয়ে গাছ ছু'ট স্পর্শ করে দেন, কাঠুরেরা৷ কাটে। বিষুপুরে 
কষ্ণবাধের কাছে নিদিষ্ট স্থানে শালগাছ ছুটি মাটিতে পাশাপাশি পৌঁতা হয়। 

তারপর গাছ ছু'টির সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে, মাথায় একটি ছাত। দেওয়৷ হয়। 
বাঁশের বড় ছাতা, এখন ছোট ছত্রাকার ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে। ঘ্বাদশীর 
দিন সকালে রাজবাড়িতে ঢাঁকঢোল বাজিয়ে ইন্দ্রধবজের উৎসব ঘোষণ1 করা 

হয়। রাজবাঁড়িতে অনস্তদেব শালগ্রামশিলার পূজ! হয় এবং অনস্তদেবের 
সঙ্গে ফৌজদারদেরই গড়। একটি মাটির ইদও পুজ! করা হয়। পুজো শেষ হলে 
রাজপুরোহিত অনস্তদেবসহ রাধাশ্ামের মন্দিরে যান। অপরাহ্ছে বাছ্যভাওসহ 

রাজপুরোহিত ইদতলায় যাঁত্ করেন ( কষ্ণবাধের কাছে )। পুরোহিতের 
অন্ুগমন করেন রাঁজা। এখন আর প্রতি বলর রাজ! নিজে যান না, মহাপা্ত 

গিয়ে ইদকাঠ ছু'টি পূজা করেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় শালগাছ ছু*ট সাতদিন 
থাকে, তারপর ফেলে দেওয়া হয়। এইভাবে আজ ইন্ত্রধ্বজের উৎসব পাঁলন 
করা হয় বিষুঃপুরে । ছোটখাট সামান্য একটা মেলাও বসে ইদতলায়। 

পরিষ্কার বোঝ। যায়, উৎসবটি এখনও যা রয়েছে তা আনল উৎসবের 

ধ্বংসাবশেষ মাত্র। আসল উৎসবের অনেকট! খাঁটি রূপ ধার! দেখেছেন, তাঁরা 
অনেকে এখনও বেঁচে আছেন বিষুপুরে। তাঁদের মুখে যা শুনেছি তা আজ 

ইতিকথ! মনে হলেও, ইতিকথা নয়, অতিকথাও নয় । শ্রাবণ-সংক্রাস্তির দিনে 
রান্না পান্তা ভাত পয়ল] ভাত্র ভোজন কর! হত। হ্বয়ং বিষুপুরের রাজ 
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নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ পরে, হাতে তলোয়ার নিয়ে গীতবান্য সহকারে 
শোভাষান্্রী করে অরণ্যে যেতেন। বিষুপুরের নাম ছিল বন- | 
বন-বিষুপুরের বন হল শালবন । মেরিনীপুর থেকে বিষুপুর পর্যস্ত পথের ধারে 

ধারে স্থবিস্তৃত শালবনের দিকে চেয়ে প্রাচীন মল্লভূমের বনময় রূপের কথা কল্পনা 

করতে একটুও কষ্ট হয় না। রাজ! যেতেন শালবনে। শাঁলবনে গিয়ে তিনি 
লবচেয়ে বড় বড় ছু'টি শালগাছে তলোয়ার ছোয়াতেন। তারপর সুত্রধর 

ফৌজদারর! সেই গুছ ছুট কেটে নিয়ে এসে “ইদ' তৈরি করতেন। উৎসবের 
দিন ইদতলায় রাজা হাতির পিঠে চড়ে ঘুরতেন। হাজার হাজার সীঁওতাল 
নর-নারীর সমাবেশ হত ইদতলায়। সীওতাল নরনারীর বতাগীতে মুখরিত 
ছয়ে উঠত বন-বিষুপুর । 

এ নব বেশিদিন আগেকার কথা নয়, সেদিনকার কথা । খুব বেশি হলে 

পঞ্চাশ বছর আগেকার । এখন আর সে উৎসব নেই, ম্লান হয়ে গেছে উৎসব। 

উৎসবের যে তাৎপর্য ও অর্থ ছিল তখন, এখন তাঁও নেই। এককালের গভীর 

অর্থপূর্ণ উৎসব আজ অর্থহীন হয়ে প্রাণহীন আচারে পরিণত হয়েছে। আজ 
আর তাই রাজা নিজে শালবনে বড় একট! যান না, এমন কি ইদতলাতেও সব 
সময় যাওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। সীওতালরাও আজ আর দলে দলে 

এসে উৎসবে যোগদান করে না, নৃত্যগীতও হয় না। এখন আর সবচেয়ে বড় 

শাঁলগাঁছ কাঁটা হয় না, সবচেয়ে ছোট শালগাছই কেটে এনে পৌতা হয়। 

মানুষের ও সমাজের প্রয়োজন মিটে গেলে, উৎসব যত বড় এতিহাসিক উৎসবই 

হোক না কেন, তার পরমাযু এইভাবে শেষ হয়ে যায়। 
বিষুপুরের মতন মেদিনীপুরের কয়েকস্থানেও ইন্ত্রধজের উৎসব হয়। 

মেদিনীপুর শহরের তিন মাইল পশ্চিমে কংসাবতী বা কাসাই নদীর অপরপারে 
ধারেন্দা পরগণ!। শুরা! দ্বাদশীতে ভাদ্র মানে সেখানে ইদপৃজা হয়। মাঠের 
মধ্যে শালগাছ পৌতা৷ হয়। শালগাঁছের মাথার উপর *ইন্্রচ্ছত্র নামে একটি 

বাশের তৈরি নতুন ছত্র কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। উৎসবের সময় সেই 
ছত্র লক্ষ করে খই-দই বর্ষণ করা হয়। রাতে নাঁচগান বাজনার অনুষ্ঠান হয়। 
আটদিন পরে ইদের বিসর্জন হয়।১ ধারেন্দা বা কলাইকুণ্ডার পাঁলবংশীয় 

১ ভ্রৈল্লোকানাথ পাল ঃ মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৪র্থ খও+ ৭৭। 
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রাজারা সুখসমৃদ্ধির দিনে মহাসমারোহে ইন্্রধবজের পুজ। করতেন ।১ ঘে মাঠে 
উৎসবটি হত তার নাম ছিল “ইদকুড়ির ময়দান'। মেদিনীপুরের নাড়াজোলের 
রাঁজারাও প্রতি বছর মহাসমারোছে ইন্তরধ্বজের উৎসব করেন। মেদিনীপুর 
জেলার “জঙ্গল মহলেও” নানাস্থানে এই উৎসব হয়। মেদিনীপুর ছাড়া মান- 
ভূমের পঞ্চকোট বাজ্যে, বীকুড়ার বিষুপুরে জামকুড়ীতে, ছাতনায়, কুচিয়াকোলে 
এবং বর্ধমান ও বীরভূমের স্থানে স্থানে ইন্্রধ্বজের উৎসব হয়। সাধারণত রাজ। 
ও রাজবংশের মধ্যেই উৎসবটি সীমাবদ্ধ দেখা যায়। 

ইন্ধ্বজ পৃজ| যেদিন হয়ে থাকে, পঞ্জিকায় সেই দিনটিকে "শক্রোখান” 
বলে উল্লেখ কর! হয়। পৌরাণিক কাহিনী হল, দেবরাজ ইন্দ্র অন্ুর-যুদ্ধে 
পরাজিত হবার পর বিষণ তাকে ঘণ্টা মাল্য ও ছত্রযুক্ত যে দীপ্চিমান ধবজ দার্ন 
করেছিলেন, তারই সাহাধ্যে ইন্দ্র যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন । তারপর থেকে 
তিনি বিধান দেন, যে-রাজা৷ এই ধ্বজপৃজা করবেন তার ধন, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি 
হবে এবং তিনি সকল কাজে সিদ্ধিলাঁভ করবেন। অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনীর 
অর্থ হল এই যে, ইন্দ্রধজপৃজা বিজয়ধবজ পূজা এবং রাজার পুজা । 

মহাভারতে ইন্দ্রধবজপৃজাঁর একটি কাহিনী আছে। রাজা উপরিচরবন্থ 

প্রথমে ইন্ত্রধ্বজপুজার প্রচলন করেন। মাটিতে একটি বেণুষষ্ঠি প্রোথিত করে 
তাতেই ইন্দ্রের পৃজার ব্যবস্থা করা হত। বছরের মধ্যে মাত্র একদিন এইরকম 
পূজার বিধান ছিল। ইন্দ্রধবজপৃজীর পরের দিন বস্ত্র গন্ধ মাল্য প্রভৃতি 
উপচারে হংসরূপী ইন্দ্রের পৃজার নিয়ম ছিল। টীকাকার নীলকঠ লিখেছেন 
যে, মহারাষ্রাদি দেশে ইন্ত্রধবজ প্রোথিত করা হয়।* 

তত: প্রভৃতি চাগ্ঠাপি ষষ্টেঃ ক্ষিতিপসভ্ভবৈঃ | 
প্রবেশঃ ক্রিযনতে রাজন্ যথা তেন প্রবতিতঃ ॥ 

ইন্্রকে? দেবতাদের মধ্যে যিনি রাঁজ! তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বাসব, 

তিনিই শতক্রতু, তিনিই পুরন্দর। দেবতাদের শাসনকর্তা তিনি। মহাভারতে 
একথাও বল! হয়েছে যে “ইন্দ্র” একটি উপাধি মাত্র। যিনি দেবতাদের রাজ 
তাকেই "ইন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়-_“বহনীন্ত্রসহ্ম্রাণি সমতীতানি বাসব।* 

১ প্রীযোগেশচন্ত্র বহু £ মেদিনীপুরের ইতিহাস। ওয় সং) ৬৯০-৬৯১। 

২ সুখময় শাস্ী £ মহাভারতের সমাজ, ২৪২-২৪৩। 
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ইন্দ্র যদি উপাধি হয় এবং দেবতাদের রাঁজা৷ যিনি তাঁর উপাধি হয়, তাহলে 
মাছষের রাজার পক্ষেও তার ধ্বজপৃজ। করা আশ্চর্য নয়। দেবতাদের 
রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করে ধ্বজোৎসব করেছিলেন, অর্থাৎ বিজয়কেতন উৎসব 
করেছিলেন। মর্ত্যলোকের মানুষের রাজাও যুদ্ধে জয়লাভ ' করে উৎসব 
করতে পারেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজারা তো নিশ্চয় পারেন, 
কারণ দেবতা-মান্ষের এমন পরমাত্মীয়ের সম্পর্ক বাংলাদেশের মতন আর 
কোথাও আছে কিন! লন্দেহ। দেবতার! বাংলাদেশে সহজেই মাহ্ষের মতন 
আচরণ করতে পারেন, আবার মাহুষেরাও অনায়াসে দেবতা হয়ে যাঁন। 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে যে, ইন্দ্রধধজোৎ্সব রাজাদের বিজয়োৎসব। রাজ। 
উপরিচরবন্থ প্রথমে এই উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। সেও তো অনেক 
দিনের কথা হওয়। উচিত। অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে এই উৎসব চলে আমছে। 
মানুষের সমাজে অর্থাৎ আমাদের দেশের সমাজে রাজারাজড়াদের আবির্ভাব 

হয়েছে ঘখন থেকে এবং রাঁজায় রাজায় যুদ্ধ চলেছে যতদিন, ততদিন 
থেকে এই বিজয়োৎ্দব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এটা কি কেবল রাজাদেরই 
বিজয়োৎ্সব ? তা মনে হয় না। কারণ গোব্ধন আচার্ধের একটি উক্তি 
থেকে মনে হয় যে, সেকালে সাধারণ ধনিক বণিকরাও প্রধানত শক্রধবজ প্রতিষ্ঠা 
করতেন এবং পূজা করতেন । কবি ছুঃখ করে বলছেন--১ 

তে শেষ্টিনঃ ক সম্প্রতি শক্রধবজ যৈঃ রৃতম্তবোচ্ছবায়ঃ | 
ঈষাং বা! মেটিং বাধুনাতনান্বাং বিধিৎসস্তি। 

“হে শত্রধ্বজ, সম্প্রতি কোঁথায় সেই শ্রেচীর! যার তোমাকে উন্নত করে 
গিয়েছিল। এখনকার লোক তোমাকে লাঙ্গলের ইয অথবা গরু বাধবাঁর 
গৌঁজ করতে চায় ।” 

একাদশ-দ্বাদশ শতাবীর কথা। গুরুত্বপূর্ণ উক্তি গোবধধম আচার্ধের । 
তার কথা থেকে ইঙ্গিত পাঁওয়। যায় যে, শুধু রাজার! ধ্বজোৎসব করতেন না, 
ধনিক বণিকরাঁও এই উৎসব করতেন। আরও লক্ষণীয় হল, কৰি ছুঃখ করে 

বলছেন--হে শত্রধবজ, কোথায় সেই শ্রেষীরা যারা তোমাকে উন্নত করে 
গিয়েছিল। অর্থাৎ দ্বাদশ শতাবীর মধ্যেই ইন্্রধ্বজজ উৎসবের সমারোহ 

সুকুমার সেন ঃ প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী, ৩৬ পৃ! । 



ইন্রধ্ধজের উৎসব ৭১৪ 

রীতিমত স্্লান হয়ে এসেছিল। উৎসবে এতদূর ভাঁটা পড়েছিল যে, ইদকাঠ 
নিয়ে লোকে লাঙ্গলের “ই অথব! গরু বাঁধবার গৌজ তৈরি করত। গোবর্ধন 
'আচার্ধের এই খেদোক্তি থেকে বাংলাদেশের তাৎকালিক অর্থ নৈতিক অবস্থার 
একটা ইঙ্গিত পাওয়া! যায় এবং বোঝ! যায়, সামাজিক উৎসব-পার্বণের সঙ্গে 
অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ । ইন্ত্রধ্বজের পৃজা কেবল রাজারাই 
যেকরতেন তা নয়। ধনৈশ্বর্য কামনা! করে দেশের শ্রেষীরা বা বণিকরাও 
করতেন। দ্বাদশ শতাবীতে এই বাণিজ্যের অবনতি ও বণিকদের দুর্গাতির 
জন্যই যে প্রধানত ইন্দ্ববজের উৎসবে ভাট। পড়েছিল, তাও বোবা যায়। 

তাহলে ইন্ত্রধ্বজ উৎসব কি রাজার বিজয়োৎসব ও ধনিক বণিকের ধনৈশ্বর্য 
ও সমৃদ্ধির উৎসব? তা যদি হয়, তাহলে শালবনের শালগাছটি কি, এবং 

শাঁলগাছের মাথায় ছত্রটিই বা! কি? শালবনে যাওয়া এবং শালগাছ কাটা 

কিসের স্থৃতি বহন করছে? ছত্রই ব! কিসের স্মৃতি? উৎসবে সাওতালদের 

ও অন্যান্ত আদিম অনগ্রসর জাতির সমাবেশের ও যোগদানেরই বা কারণ কি? 

সাঁওতালদের উৎসব-পার্ণের তথ্য অনুসন্ধান করতে করতে প্রায় একশ 

বছর আগে লেখা কোন প্রত্যক্ষদর্শার একটি বিবরণ দেখতে পেলাম। ইন্দরধ্বজ 
উৎসব প্রসঙ্গে বিবরণটি অত্যন্ত মৃল্যবাঁন বলে এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। 
১৮৬৭ সালে প্রকাশিত ই. জি. ম্যান সাহেবের লেখ! সীওতালদের একটি 

বিবরণ আছে। তার মধ্যে “ছত্তা বোঙ্গা” ও “ছাতোম্ পরব” বলে একটি 
সীওতালী উত্সবের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। বোডিং (3০108), ক্যাম্বেল 
প্রভৃতি পাদ্্রি সাহেবদের লেখা আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে সাঁওতালদের 

সম্বন্ধে, কিন্ত আর কোথাও এই উৎসবটির কথা কেউ উল্লেখ করেননি । মনে 
হয় উৎসবটির প্রচলন পরে ক্রমেই কমে ঘায় এবং আরও পরে একেবারে লুপ্ত 

হয়ে যায়। ম্যান্ সাহেবের বিবরণটি এই £১ 
প196 05502 1391)89 15505821 62155501806 0011105 0106 1211) 

১,১৯6 ৪, 81561) 5181091 ৪ 0০012, 50106 ০1৬০ 50015 10176, 15 

€160620...00 0১০ 60১ 0: 0006 15৬০15176 7019 15 460 ৪. 92081% 

01077811617060 000016119...00018 006 21500107006 0০016, 

ড7131010 19 1021160 10 51)0065 2130 00061150155 ৫6120019019 

১. হু, 0 8087: 90200098116 82৫ 005 901)00919, 2, 6, 5456. 
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00123 0৫6 ৫61180 056 ১০০১1০ 89061: 1581701018০ 0086 ৪৫ 

0116 2150 10100100081) 0০ 0616 005 01020015118, 205 

10056] 05006 01 ৮6126126101 13 2৫ 056 89006 010)6 80001021716 

710) 9৪1: 081)065 5 0106 00617, 002 01206178180 79616010104 

006 0308] 10910119866 ৫2170. 

এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা! যায়, ইন্্রধবজ উৎসব মূলত বিজয়োৎসব, 
কিন্ত আদিম জাতির বিজয়োৎসব। বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ 
প্রায় হত এবং নেই যুদ্ধে জয়-পরাঞ্জয়ও হত। বিজয়ী জাতি দলবদ্ধভাবে 
উৎসব করত। কৌমপতি বা গোষ্ঠীপতি (পরবর্তীকালের রাজা ) যে নতুন 
অধিকার পেতেন, তারই প্রতীক এঁ “ছত্র', আমাদের দেশের ( আরও অনেক 
দেশের ) দীর্ঘকলের রাজ-প্রতীক । সামরিক নৃত্যগীতোৎসবের কারণও তাই। 
তারই সঙ্গে আদি-অকুত্রিম বৃক্ষপূজা এবং ফলনশক্তিবৃদ্ধির কামনা উৎসবও 

(6:01 ০৩1) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে। বর্ধাকালে তাই উৎসবটি 

অন্ন্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবাংলায় শালবন ও শালগাছও তাই অনুষ্ঠানের অপরি- 
হার্য উপকরণ। এই আদিম কৌম-উৎসবই পরব্তাঁকালে বৈদিক ও 
পৌরাণিক যুগে দেবরাজ ইন্দ্রের ধবজোৎসবে পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে 
সমাজে ধনবল ও স্থখসমৃদ্ধির কামনা-উৎসব এবং বিজয়োৎ্সবের রূপ নিয়েছে । 

তারপর ধনৈশ্বর্য ও স্থখসমৃদ্ধির অবনতির যুগে, দেশের ছুর্দিনে এই উৎসবে 
স্বভাবতঃই ভাটা পড়েছে। 



ভাছু ও সয়লা উৎমৰ 
ভাছ ও সয়ল! পশ্চিমবঙ্গের ছুটি বিচিত্র লোকোৎসব। বিশেষ অঞ্চলের 
মধ্যে উৎসব দুটি আজও সীমাবন্ধ। মানভূম পুরুলিয়া! পঞ্চকোটি থেকে বীকুড়া- 

বিষুপুর ও বীরভূমের সিউড়ী পর্যস্ত ভাছু উৎসবের প্রধান কেন্ত্র। কেন্দ্রের 
বাইরেও এই উৎসব অন্থাত্র কিছুটা! প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু উৎসবের লোকপ্রিয়তা 

মোটামুটি এই অঞ্চলেই সীমিত। সয়লা উৎসব মেদিনীপুরের ঘাঁটাল ও হুগলী 
আরামবাগ মহুকুমার কয়েকটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের গভীর সাংস্কৃতিক 
তাৎপর্য আছে। পু 

ভাছু উৎসব একসময় মানভূম ও বীকুড়া অঞ্চলের বাউরী ও সমশ্রেণীর 
অন্তান্য জাতির প্রধান উৎসব ছিল-। ভাত্রমাসের শেষ দুইদিনে মহাসমারোছে 

উৎসবের সমাপ্তি হত। ভাদ্রের গোড়াতে ঘরে ঘরে ভাছুর কুমারীমৃতির 

প্রতিষ্ঠা হত, নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের সঙ্গে | প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মেয়ের! ভাছর 

চারিদিকে সমবেত হয়ে নাচগান করত। মন্ত্র পড়ে ভাছুর পূজা হত না। 

বৃত্যগীতই ভাছুর উৎসবের গ্রধান অঙ্গ। 

ভাছুপূজার বর্তমান রূপ বেশিদিনের প্রাচীন নয়। একশ বছর আগে, 

পঞ্চকোটে এই উৎসবের উৎপত্তি হয়।১ শোন! যায়, পঞ্চকোটের রাজার 
একটি কন্ত! ছিল। যেমন স্থন্দরী, তেমনি হৃদয়বতী। বাউরী ও অন্যান্ত 

উপেক্ষিত শ্রেণীর লোকের প্রতি গভীর মমতা৷ ছিল তার। অল্লবয়সেই রাজ- 
কন্তার মৃত্যু হয়। কাশীপুরের বাউরী ও অন্ান্ত গ্রাম্য সাধারণ লোক রাজকন্তার 
স্বতি-উৎসবের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে । ভাত্রমাসে রাজকন্যার মৃত্যু হয় বলে, 

উৎসবেরও আয়োজন কর! হয় এই সময়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কোন 

লময় থেকে এই তাছু উৎসব প্রচলিত হয় এবং ক্রমে পঞ্চকোট কাশীপুর থেকে 

সংলগ্ন স্থানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে? 

বৃত্যগীতই ভাছু উৎসবের প্রধান অঙ্গ । ছড়া রচনা করে গান করা হয়। 
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ছড়াুলি উপেন্রচঞ্রের সংগৃহীত। 
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'মেয়েপুরুষে একসঙ্গে গান ও নৃত্য করে। প্রায় একশ বছর পূর্বে রচিত ভাছ্ 
উৎসবের একটি ছড়া উদ্ধৃত করছি £ 

রাজকুমারী ভাছু আমার দুঃখের মর্ম জানে না। . 

স্থকালে! দুদেরি গল! আ মরি কাঁচা সোন। ॥ 

হেদে যাব, পোদ্দার আনবো, গড়িয়ে দিব সিংহাসন। 

তার মধ্যে খেল! করে রাজকুমারী ভাছু ধন ॥ 

ভাছ আমার গরবিণী, হায় গো৷ সোনার নখখানি। 

গায়ে দিব মল মল চাদর, বুকে দিব জামদানী ॥ 

বেল! গেলো, সন্ধ্যা হোলে। মাথা বান্ধ মা! জননী । 

আর কেন্দো না ও গে! ভাছু আর পাঠব না আমি ॥ 

কার বাড়ীতে ছিলে ভাছু কে করেছে পূজা গে । 
বুকে মায়ের রক্তচন্দন পায়ে লাল জব! গে ॥ 

তাছু আমার মান করেছে মানে গেল সাঁরারাত। 
মানের কপাট ভাঙ্গ ভাছু পায়ে পড়ে ।প্রাণনাথ | 

এনেছি বনেরি ফুল ্ থগন্ধ মালতী গো। 

ভাছুর গলে হার গাথিব বসাইয়া গো ॥ 

অগুরু চন্দন ঘষে দিব ভাদুর বদনে। 

বাক করে বেদ্ধ বেণী কাজল দিব নয়নে ॥ 

ভাছু আমার গরবিণী, ভাছ আমার প্রাণের ধন। 

না দেখতে পেলে ঘনে ঘনে অচেতন ॥ 

পরবর্তীকালে ভাদুপৃজ বাকুড়া-বিষুংপুর, বীরভূম অঞ্চলে প্রায় সর্বশ্রেণীর ও 
সর্বস্তরের লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। ভাছু উত্সবের উৎপতি ও 
গ্ুচলনের ধারা থেকে এইটুকু বোঝা যায় ষে গ্রাম্য উৎসবের উৎসের ও 
বৈচিত্র্যের অস্ত নেই । উতৎদ ধত সংকীর্ণ, উৎসবের সীমানাও তত সীমাবদ্ধ । 

“সয়ল1ঃ উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব। বাংলাদেশের উচ্চসমাজেও সই 
পাতানো, মিত! পাতানো, কিছুদিন আগেও খুব প্রচলিত ছিল। মেয়ের সঙ্গে 
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ভাছু ও সরলা উৎসব ৭১৯ 

মেয়ের, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব পাতান চলত। বন্ধুত্বেব মধ্যে কোন 
জাতিবিচার ছিল ন। ব্রান্মণ বা কায়স্থের সঙ্গে মাহিয্য পৌগুক্ষান্রয় ও অন্তান্ 
যে-কোন বর্ণের লোকের হ্বচ্ছন্দ বন্ধুত্ব পাতান চলত। বন্ধুত্বের পর রক্তসম্পর্কের 

মতন আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হত। পরিফার বোঝা যায়, বাংলাদেশে “বন্ধুত্ব 
€ 71016150512 ) এককালে একটি সামাজিক 'ইনছ্টিটিউশন' ছিল। সমাজ- 

জীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও ছিল। বর্তমানের বিলীয়মান সয়ল৷ উৎসবের 
মধ্যে তারই অবশেষ রয়েছে। 

সয়লা উৎসব প্রধানত ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলেই এখন লীমাবন্ধ। 

আগে হয়ত উৎসবের সীমানা আরও বিস্তৃত ছিল। এখন দশবারো৷ বছর অস্তর 

গ্াম্যদেবতার স্থানে উৎসবের আয়োজন হয়। গ্রাম্যদ্ব্তার পূজারী বা গ্রামের 
কর্তাব্যক্তি কেউ ঘোষণ! করেন ষে “অমুক* সময় সয়লা উৎসব হবে। ঘোষণার 

পর গ্রামের যে-কোন জাতির ও শ্রেণীর লোক যার সঙ্গে ইচ্ছা বন্ধুত্ব পাতানোর 
জগ্য “উপহার$ পাঠাতে পারেন। বিত্তগত বা জাতিগত কোন অন্তরায় থাকতে 

পারে না বন্ধুত্বের পথে। উপহার পাঠালেই তা গ্রহণ করতে হবে, এবং গ্রহণ 

করার অর্থ হল, বন্ধুত্বের প্রস্তাব গ্রহণ করা। এইভাবে কয়েকটি গ্রাম জুড়ে 
বন্ধু-নির্বাচন চলতে থাকে । উৎসবের দিনে লকলে পূর্বনির্দি্ট স্থানে ( সাধারণত 
গ্রামদেবতার স্থানে) সমবেত হন। পুজা ও আনন্দাহুষ্ঠানের মধ্যে বন্ধুত্বের 
উত্নব শেষ হয়। 

মানবসমাজ ও সংস্কতির ইতিহাসে “বন্ধুত্বের এই “ইনগ্রিটিউশন' ও অনুষ্ঠান 
যে কতকালের প্রাচীন, তা বলা ষায় না। নৃবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এটি 

আদিম সমাজের একটি প্রাচীনতম “ইনগ্রিটিউশন' । আফ্রিকার নিগ্রোদের 

মধ্যে “বন্ধুত্বের, এই সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়।১ তাই যদি হয় 
তাহলে সয়ল! উৎসব উপেক্ষণীয় নয়.। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহালে অনাদূত ও 
দষ্নর্গরিচিত লয়ল! উৎসবের তাৎপর্য গভীর । 
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0৪] 47052090106) €1949)। হাক্ষেণোভিটস এবিবয়ে আক্রিকার নানাস্থানে 

অঙ্ুস্জান করেছেন এবং 'বন্ধুত্ব' সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। 



প্রান্তিক 
পশ্চিমবঙ্গে মানবজাতির এমন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন টুকরো৷ আছে যারা আজও 
সভ্যসমাজ থেকে দুরে দ্বীপান্তরিত হয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করছে । তারা 
দরিদ্র ও অসহায়। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে তারা হয়ত কখন মানুষের মতন 

বাচার আশায় ধর্মাস্তুরিত হয়েছে, কখন পাইক-লাঠিয়াল-তীরন্দাজ হয়ে পররাজ্য- 
লোলুপ রাঁজা-রাজড়াদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেশ থেকে দেশাস্তরে যাত্রা! 
করেছে । এইভাবে জাতি-সম্প্রদায়-সমাজ থেকে তার! বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 

সংস্কৃতিধারার এমনই বৈশিষ্ট্য যে একবার তার কোন অংশ যদি বাধাধরা ছক 

থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই ছিন্নাংশকে সহজে আর পুরনে! ছকে পুনরায় 
খাপ খাওয়ানে। যায় না। এই সবমাহছুষের আজ “ঘরেও নহে, পারেও নহে” 

অবস্থা হয়েছে । সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের আমর! “কালচারাল ল্যাগ” ও 

“কালচারাল ল্গযাগ” ছুইই বলতে পারি । বুহত্বর দেশীয় সংস্কৃতি এবং হষুত্রতর 
গোঠী-সংস্কৃতি উভয়েরই প্রান্তে এদের অবস্থান । এগুলিকে তাই সংস্কৃতিক্ষেত্রের 

প্রান্তিক" নিদর্শনও বলা যেতে পারে। মেদিনীপুরে এরকম কয়েকটি জাতি 

আছে, কাকমারা, কলমাদার ইত্যাদি, যারা আজ কৌতুহলের পাত্র হলেও 
সংস্কৃতির এই প্রান্তিক নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। তাদের কথাই বলব। 

খেজুরী থেকে হাটাপথে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত আমদাবাদ গ্রাম । 

পটুয়া, কাকমারা, কলমাদার প্রভৃতি নানারকমের জাতি-উপজাতি নন্দীগ্রাম 

খানায় বাস করে । পথে যেতে মাঠে-মাঠে একদল লোক দেখলাম, যাদের 
এরকম পরিবেশে হঠাৎ দেখবার কথ। নয়। এদ্দিককার গ্রামগুলির দুরত্ব এত 

বেশি এবং এত বড় মাঠ ভেঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে যেতে হয় যে, মাঠের 

মধ্যে হঠাৎ কারও বসতি দেখলে সত্যিই চমকে উঠতে হয়। যাদের কথা 

বলছি, তাদের বসতি বলে অবশ্ত কিছু নেই, ছোটখাট কোন নগণ্য গ্রামও 
তাদের নিয়ে গড়ে ওঠেনি কোথাও । সাধারণত গ্রামের প্রান্তে বা উপকণ্ঠে 
তারা এক-এক দল বাস করে, ঠিক উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনার মতন। তাদের চাল- 
চলন, পোধাক-পরিচ্ছদ, ধরন-ধারণ, খাস্ত-পানীয় সবই বেধাগা! ধরনের । এছেরই 

নীম 'কাকমারা”। শুনিনি কখনও এরকম নাম। কাকম্নারাও একটি নাম এবং 



প্রান্তিক থ২১ 

মানুষেরই দেওয়া নাম। কাক ধারা মারে তাদের বলে “কাকমারা'। এতদিন 
শুনেছি, কাকের মাংস অখাগ্, কোন জন্তও স্পর্শ করে না। জন্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

জন্ত মানুষও কাঁক শীকার করে রীতিমত এবং শীকার করে খায়। 'এমন মানুষ 

আছে এবং বর্তমানে তারা বাংলাদেশের মেদিনীপুরেই থাকে, যাদের সবচেয়ে 
প্রিক়্ খাদ্য হল কাকের মাংস। লোকে তাই তাদের নাম দিয়েছে কাকমার]। 

নিজেরা এর! তেলিঙ্গা' বলে পরিচয় দেয়। বলে যে অনেকদিন আগে এর! নাকি 

কাখি অঞ্চলে ছিল। কাক, শেয়াল, গোসাপ, শুয়োর, বেজী, বাদুড়, বাখয়োল 
মাখরোল ইত্যাদি নানারকমের জন্তর মাংস খায়, খায় না কেবল গোমাংস । 

ট্যাবুর মতন ট্যাবু। যারা এতরকমের মাংস খাঁয়, তার! গোমাংস খায় না। 

ট্যাবুর তাৎপর্য আছে। দক্ষিণভারতীয় তেলেগুভাষী জাতির একটি বিচ্ছিন্ন 
যাঁাঁবর অংশ এর!, হিন্দু-সংস্কৃতির অনেক বিধিনিষেধ পালন করে । পোষাক 

এক বিচিত্র ধরনের । পালক মালা, চিত্রিতবিচিত্রিত ছেড়া স্তাকড়াকানি, 

শামুক, বিচ্ক, সব দিয়ে অদ্ভুতভাবে দেহটিকে এরা আচ্ছাদন করে থাকে। 

কোন ক্লাউনের বা বাহারে সঙের পোষাকেও এত বৈচিত্র্য নেই এবং এত 
পরস্পরবিরোধী সাজের সামগ্তশ্ত নেই। শীকার ও ভিক্ষাবৃতিই এদের একমাত্র 
অবলম্বন। কোথাও কখন স্থায়ীভাবে এরা বসবাস করে না। মাঠে মাঠে ঘুরে 
কাক বেজী আর বাছুড় মেরে, ঘাষাবর জীবনের দিনগুলি এর! নিবিকারচিত্তে 

কাটিয়ে দেয়। কোন সভ্য উৎসব-পার্ণেও যোগ দেয় না। শীকারের 

হাতিয়ার, লাঠি নরাজ ও ফাদ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে কুকুর থাকে । 
শীকারের সন্ধান এনে দেয় কুকুর। নরাজ ফাদ দিয়ে বেজী, বাছুড়, কাক 
শীকার করে, ফিরে আসে মাঠের চলস্ত ডেরায়। মাংস আগুনে পুড়িয়ে খায়। 

আঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, এহেন যাষাবর কাকমারাদেরও নিজেদের পুরোহিত 
আছে। অর্থাৎ সমাজ একট! তাদেরও আছে (বা একদ। ছিল ) এবং তার 
এরুটা গড়নও আছে (বা ছিল)। পরিষ্কার বোঝা যায়, তাদের নিজেদের 

পমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ভেলার মতন ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে, কোন 

ধাধা ঘাটেই ভিড়তে পারছে না। 
প্রশ্ন হল কার! এরা এবং মেদিনীপুরের এসব অঞ্চলে এরা! এলই বা কেমন 

চরে? ইতিহাসের এ প্রশ্ন ছাড়াও, নৃবিজ্ঞানের কৌড়ৃছলী ছাত্রদের ধনে 
ঢাকমারাদের স্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জাগবে। দক্ষিণভারতীয় কোন ঘাঁধাবর 

৪৬ 



ৰং পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

শীকারজীবী আদিম জাতির কেন্ত্রচ্যত একটা অংশবিশেষ যে কাকমারারা, 

তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার] কৃষিজীবী নয়, ছিলও না। দক্ষিপভারত 
থেকে একাধিক এঁতিছাসিক অভিযান হয়েছে বাংলাদেশে এবং যে-পথে হয়েছে, 
সে হল মেদিনীপুরের এই পথ। এইসব নামরিক অভিযানের ময় দক্ষিণ- 

ভারতের এই সব আদিবাসী পাইক তীরন্দাজ হয়ে, অথব! বিপুল সাজ- 

সরঞ্জামের বাহক হয়ে বাংলাদেশে এসেছে । রাজার রাজকীয় অভিযান শেষ 

হয়ে গেছে,যখন, উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনার মতন তাদের ফেলে রেখে তারা শ্বদেশে 

ফিরে গেছেন। সেষইদিন্ব থেকে তার] উভয়প্রান্তে বাস করছে, ভিন্ন সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে । 

কাকমারার ছাড়াও, মেদিনীপুর জেলায় শিয়ালগিরি, কল্মাদার প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন জাতি আছে, যারা ইতিহাসের চলার পথে উৎক্ষিপ্ত 
আবর্জনার মতন। শিয়ালগিরিদের শিয়ালের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, গিরির 
সঙ্গে ছিল বলে মনে হয় এককালে । প্রধানত দঈীতন থানাতেই তাদের বাস। 

জনশ্রুতি হল, মারাঠ! হাঙ্গামার সময় তারা নাকি রসঘবাহী হয়ে মারাঠী 
সেনাদের সঙ্গে এদেশে এসেছিল এবং পরে কোন কারণে তাদের সঙ্গে 

মনোমালিন্য হওয়ায় আর তার! দেশে ফিরে যায়নি । অনেকে বলেন, ভাবা 
ভীল জাতির বংশধর । নির্দিষ্ট পেশা বলে এখন বিশেষ কিছু নেই। কেউ 

হাটে মাছ তরিতরকারী বিক্রি করে, কেউ চাষবাঁন করে খায়, কেউ বাশের 

জিনিসপত্র তৈরি করে। হিন্দু বলেই নিজেদের পরিচয় দেয় এরা। কিন্ত 
জীন্বণরা এদের পৌরোহিত্য করেন না । তাছাড়া, সামাজিক আচারের দিক 
থেকেও হিন্দুমমাজের সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের 
সামাপ্িক প্রচলন আছে। হিন্দুরা শবদাহ করেন, শিয়ালগিরিদের মধ্যে দাহ 
করার পরিবর্তে মৃত্তিকাগর্ভে শব প্রোথিত করার প্রথা প্রচলিত। এগুলি 

সংস্কার ও আচারের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এবং সংস্কার ও আচার 

নিয়েই অংস্কৃতি। সংস্কৃতির এই গড়নের পার্থক্য দেখে মনে হয়, শিয়ালগিরিরাও 

বাংলার বাইরে থেকে এদেশে এসে, মূল কোন আদিম জাতির সমাজ খেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে। কাকমারাদের সঙ্গে তাদের তফাৎ হল এই যে 

কাকমারারা এবদা আরও আদিম শুয়ে ছিল, কোনছিক থেকেই তার বাইরে 
সমাজের লঙ্গে খাপ খায়নি । শিয়ালগিরির উন্নত সমাজের সঙ্গে নিজেদের 
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অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কেবল কয়েকটি আচার-ব্যবহারের মধ্যে 
আজ ভাদের অতীতের পরিচয় পাওয়া যায়। 

কল্মাদার নামে আর একটি জাতি আছে মেদিনীপুরে, যার! অনেকদিক 
থেকে আরও বেশি কৌতুহল জাগায়। নন্দীগ্রাম, খেজুরী ও কাখি খানাতেই 
তাদের বাস বেশি। আমদাবাদ থেকে মাইল ছুই দুরে কৃষ্ণনগর গ্রামে পাঁচ-ছয় 
ঘর কল্মাদারের বাম আছে। তাদের কাছ থেকে সন্ধান করে যেটুকু জেনেছি 
তাতে মনে হয় নন্দীগ্রাম থানাতেই তাদের বান বেশি। নন্দীগ্রাষ খানায় 

কুলোপাড়ায় দশ ঘর, ঘোলদায় সাত ঘর, রাঁণীচকে চার ঘর, মুরাদিপুয়ে দশ ঘর, 

ধান্তখোলায় পাচ ঘর, খড়িগেড়িয়ায় ছু'ঘর, খেজুরি থানায় বেগনেবাড়িতে 

পঁচিশ-ত্রিশ ঘর, কুন্পুর কসতলায় চার পাঁচ ঘর, কাথি থানায় কিছু--এই হল" 

কল্মাদারদের বসবাসের মোটামুটি হিসেব। এপারে কাকন্ীপ প্রভৃতি অঞ্চলেও 

কিছু কিছু কলমাদারের বাস আছে । কলমাদাররাও একসময় কোন শিকারী 

জাতি ছিল বলে মনে হয়। শীকার আজও একেবারে এর] পরিত্যাগ করেনি। 

শীকারের মধ্যে এদের বৈশিষ্ট্য হল, পাখি শীকার । লম্বা ল্বা সরু বাশের নলা 

দিয়ে, বাটুল বা গুলতি দিয়ে কল্মাদারর! পাখী শীকার করে। মেয়ের! পাড়ায় 
পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঝুড়িতে নানারকম মনোহারী জিনিসপত্র সাজিয়ে 
নিয়ে মাথায় করে বিক্রী করে বেড়ায়। সাধারণত মেয়েরাই এদের খরিদ্দার। 

পুরুষরা যখন বাড়িতে থাকে না, তখন ছুপুর বেল! তার! গ্রাম্য মেয়েদের কাছে 

গিয়ে মনোহারী জিনিস বেচে বেড়ায়-_মাথার কাটা, চুলের ফিতে, চিরণী, 
গন্ধতেল, সাবান, আলতা ইত্যাদি। আজকাল পুরুষর! অনেকে চাষবান করে, 

ক্ষেত মজুরের কাজ করে, ছাত! সারায়, থাল। ঘটি বাটি সারায়, চাবি সারায়। 

এরই ফাকে মধ্যে মধ্যে নল! দিয়ে শীকার করতে বেরোয়। 

পেশ! যাই হোক, জাতি ছিসেবে এর! আরও বেশি বিচিত্র । ন! হিন্দু, 
না মুসলমান, পশ্চিমবজের পটুয়াদের যতন ঠিক। কুষ্ণনগরের কলমাদাররা 
পীরের গুজে! করে এবং গ্রামে বড়খান পীরের আন্তানাও আছে। বিয়ে হয় 
নিজেদের মধ্যে। নমাঁজ পড়ে। মুমলমানদের- সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি 
সবই চলে, কেবল বিবাহ বা কন্তাদান চলে না। খুব চমকগ্রদ। আরও 

উঞ্লেখযোগ্য ব্যাপার হুল, পটুয়াদের নঙ্গে কলমাদারদের হ'কো৷ চল আছে, 
বিবাহের চল 'নেই, কন্ঠাদান নেই। বিয়ের সময় হিন্দুদের মতন গায়ে 
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হলুদ হয়, সিথিতে নিছর দেয়, কিন্ত বিবাহের অনুষ্ঠানাদি হয় মুসলমানী 
রীতিতে । মৃতদের হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী সৎকার কর! হয় না, সমাধি দেওয়া 
হয়। ছুন্নংপ্্রথাও আছে কলমাদদারদের মধ্যে। চার পাচ বছর বয়সে 

মুসলমানী রীতিতে ছুন্নৎ অনুষ্ঠান হয়। হিন্দুসমাজজ ও মুসলমানসমাজের 

উপকরণ মিলেমিশে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের মতন অন্থরূপ একটি বিচিত্র 

গোষীবন্ধ সমাজ কলমাদারদের মধ্যে গড়ে উঠেছে দেখা যায়। 

সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বাংলাদেশের এই পটুয়ারা ও কলমাদারর! নিশ্চয়ই 
কৌতৃহলের বিষয়। বিবাহের বন্ধন আছে যেখানে, সেখানে ভোজনের কোন 
বন্ধন নেই। মুসলমানদের সঙ্গে ভোজনাদি সব চলে, বিবাহ চলে না। এর 
অর্থ বোবা যায়। মুসলমানযুগে ধর্মীস্তরিত হবার পরেও হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ বর্জন 

করা সম্ভব হয়নি। কিন্ত ঠিক কলমাদারদের মতনই যাদের ইতিহাস, সেই 
পটুয়াদের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ নেই। কেন নেই? পটুয়া, কলমাদার ও মুসলমান- 
সমাজের এই সব বিচিত্র সামাজিক বিধিনিষেধ থেকে এইটুকু বোঝ! যায় ষে 
ছোট ছোটি জাতি-উপজাতির গঠনের সঙ্গে অর্থনৈতিক পেশার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
আছে এবং সব জাতির সবরকমের '্ট্যাবু' সমান শক্তিশালী নয়। পটুয়াদের 
ও কলমাদারদের পেশা এক ছিল না হিন্দুসমাঁজে । কলমাদারর! হয়ত বার্জাকর 
ও শিকারী কোন জাতি ছিল, পটুয়ারা পট আকত। পরে ধর্মীস্তরিত হয়েও 

পেশাগত পার্থক্যবোধ তাদের মধ্যে দূর হয়নি। ধর্মের চেয়েও দেখ! যাচ্ছে যে 
পেশার মর্যাদা সমাজে বেশি হতে পারে। বিবাহের আদানপ্রদান তাই তাদের 

ছুই সমাজে ( পটুয়া ও কলমাদার ) চলেনি। বিবাছের সঙ্গে কুলগত মর্ধাদার 

সম্পর্ক এবং কুলকৌলীন্য মুলত পেশাগত কৌলীন্ত। তাই বিবাহ এক্ষেত্রে 
পটুয়াদের ও কলমাদীরদের মধ্যে অচল। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ও ছ'কো৷ অচল 

নয়। খাচ্যের ট্যাবুর প্রাচীর দুর্লজ্ঘ্য নয়। ধর্মাচরণ এক হলে তা৷ পহজেই 
ভেঙে ফেল! যায়। এক্ষেত্রেও তা ভেঙে গেছে। কিন্তু পেশাগত (০০০৩০৪- 

00281) কৌলীন্তের প্রাচীর আজও ভাঙেনি। 
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আলোচনা-বিভাগের রচনাগুলি এ-বইয়ের বিশেষ প্রয়োজনে এবং 

গ্রস্থকারের অনুরোধে লিখিত। বইয়ের মধ্যে যেসব বিষয় আলোচিত 
হয়েছে, তারই পরিপূরক হিসেবে এই রচনাগুলি পাঠ করা উচিত। 
তা না হলে প্রত্যেকটি রচনা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ মনে হবে। রচনাগুলি 
গ্রন্থকারের প্রশ্নীবলীর উত্তরে ও প্রয়োজনে লিখিত বলে, তাদের 
পূর্ণতা-অপূর্ণতার জন্ত লেখকরা দায়ী নন । 



পশ্চিমবঙ্গের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন 
ও 

ংস্কৃতিক ইতিহাস 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কারমাইকেল অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

পশ্চিমবঙ্গে তথা উত্তরপূর্ব ভারতে দেবদেবীর মুতিপুজার প্রাচীনত্বের বিষয় 
সমগ্র ভারতে এই অনুষ্ঠানের প্রচলনের সহিত জড়িত । ইহা এখন সর্বজনগ্রাহ্থ 

মত যে-মুত্তিপূজ! প্রাগার্ধ ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচলিত 
দেবদেবীর মুডিপুজা ছিল। বৈদিক আর্ধগণ আদিতে মুততিপূজক ছিলেন না, 

পরে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে ইহা আর্ধসমাজে প্রবেশ লাভ 
করে। পূর্বভারতে তথা পশ্চিমবঙ্জে কখন যে ইহ প্রচলিত হয় তাহা সঠিক 
বল! দুরহ। ভারতের এই অঞ্চলে আর্ধ উপনিবেশের পূর্ব হইতেই আর্ধ ও 

প্রাগার্য ভারতীয়দিগের সংমিশ্রণ বহুলপরিমাণে সংঘটিত হুইয়াছিল। কাজেই 
মনে হয় যে এতদঞ্চলে মৃত্তিপূজা জনগণের মধ্যে খুষ্টপূর্ব যুগ হইতেই 

বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে বহু প্রাচীন যুগের মতি অন্যাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার অন্যতম কারণ এই যে ভারতীয়গণ স্থপ্রাচীন যুগে 
প্রস্তর ধাতু ইত্যাদি অধিকতর স্থায়ী উপাদানে তাহাদের উপাস্য দেব-দেবীয় 
মৃত্তি নির্মাণ করিত না। মৃতি সাধারণত মুম্ময় বা দারুময় ছিল এবং ইহারা 
অপেক্ষাকত ক্ষণস্থায়ী হইত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোঁগ্য এই, এখনে! রাঢ়দেশের 
বৃহু শ্রামে এবং উপনগরে নানাবর্ণে চিত্রিত দারুময় মুতি মন্দিরমধ্যে নিত্য 
পৃজিত হইতেছে । 
ভারতবর্ষে শিবপৃজার প্রাচীনত্ব সমধিক । ইহা বা ইছার আদিম প্রতিক্প 

যে গ্রাখৈদিক যুগ হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল এ অন্থমান অসঙ্গত 
নহে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় ষে সব প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহ! 
এই বিষয়ে একটি সুম্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। বৈদের “রুদ্র দেবতার 

$ 
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রূপকল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার রূপের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটে এবং 
এই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার সংমিশ্রণে যে 'শিব'-দেবতার রূপ বিকণিত 

হয়, পরে উহাই সাম্প্রদায়িক শৈবধর্মের প্রতীক-দেবতারূপে পরিকল্পিত হয়। 
সাম্প্রদায়িক শৈবধর্মও যে বৈদিক যুগের শেষের দিকে 

শৈষধানজপতীন্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল তাহার সাহিত্যগত নিদর্শন 
পাওয়া যাক্ন। পানিনি এবং তাহার ভাস্তকার পতঞ্জলি, 

আলেকজাগ্ারের ভরত আক্রমণের গ্রীক ইতিহাস রচগ্লিতাগণ এবং প্রাচীন 
বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্কারগণ এ সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক তথ্য সঙ্কলন করিয়া 
গিয়াছেন। রাটদেশেও যে শিবপৃজ। স্থগ্রাচীনযুগ হইতে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে 
আমর! নিঃসন্দেহ হইতে পারি; তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে এই 

সম্বন্ধে থৃষ্টপূর্ব যুগের নিদর্শন বিরল। সেই যুগের এতদেশীয় ইতিহাঁস আজও 
অনেকাংশে অজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা যায় না। 

“লিঙ্গ'-পৃজা ভারতবর্ষে-তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বহু পুরাতন কাল 
হইতে প্রচলিত। ইহার মূলগত বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা হৃষ্িক্রিয়ার আদিম 
রি গ্রতীকরূপে পরিকল্লিত। “শিব'-দেবতা পৌরাণিক যুগে 

উৎপত্তির কারণ এবং প্রধানত সংহারকর্তা বলিয়া পুজিত হইলেও তাহার 
ইছার প্রা্ীত্ব উপাঁসকদিগের নিকট তিনি প্রাক-পৌরাঁণিক কাল হইতেই 

জগত্তর্টাী এবং সকলের পিত| বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। “লিঙ্গ এই 
কর্পনার-ই আদিম প্রতীক, এবং দেবতার পিতৃত্বের পরিচায়ক । এইজন্ই 

শিবমূতি পৃজার সঙ্গে সঙ্গেই শিবলিঙ্গপূজার প্রচলন হয়। এ বিষয়েও সিন্ধুনদ 
উপত্যকার গ্রাথৈদিক নিদর্শনগুলি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। খথেদে 
“শিশ্প'দেব কথাটির উল্লেখ আছে শশিশ্ন'দেবগণ বৈদিক খধিদের জুগুগ্সার 
পাত্র ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে ইহারাই প্রাখৈদিক লিঙ্গপৃ্জক। 
ক্রমশ ভারতবাসীদের মধো, বিশেষ করিয়া৷ সাম্প্রদায়িক শৈবদিগের মধ্যে, 
শিবলিঙ্গপুজার বহুল বিস্তৃতি ঘটে । প্রধান এবং অপ্রধান শিবমন্দিরের 
গর্ভগৃছে শিবলিঙ্গই পূজার প্রধান প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । শিবের 
নানাগ্রকার লীলামূতি এই সব মন্দিরের চতুষ্পার্থে খোদিত হইলেও শিবের 
লিজমূতি পুজার প্রধানতম রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রথা অগ্যাপিও 
হিন্দু ভারতে বর্তমান। . 



পশ্চিমবঙ্গের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন ৭২৯ 

শিবলিঙ্গের যে সকল প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া! গিয়াছে এগুলি অত্যন্ত 
বাস্তবধর্মী (265211500)1। এজন্তই বোধহয় শিবলিঙগপৃজা উচ্চন্তবের 
হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে সমধিক আদৃত হয় নাই। মহাভারতের অপেক্ষাকৃত 
'অর্বাচীন অংশ অন্ুশাসনপর্বে কষ-উপমন্থ্য-সংবাধ পর্বাধ্যায়ে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ 
'দেখিতে পাই। কিন্ত এজন্য অন্মান করা সঙ্গত হইবে না! যে হিন্দু 
জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রসার ছিল না। উচ্চবর্ণের শান্ত্কারগণ ইহার 
প্রসার সম্বন্ধে প্রথমত উদাসীন বা বিরূপমনোভাবাপন্ন হইলেও, ক্রমশ এই 
অনুষ্ঠানকে ত্বীকার না করিয়া পারেন নাই। কিন্ত তখন এই শৈব 'প্রতীকে'র 

রূপ পরিবন্তিত হইয়াছিল। ইহার বাস্তবধসরিতা গ্রায় বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছিল 
এবং কালক্রমে এতদূর ০০1)%61301017911560 হইয়াছিল যে আধুনিক কোন 

'কোন পণ্ডিত ইহাকে বৌদ্ধন্তপপৃজা হইতে উদ্ভৃত বলিয়৷ অহ্থমান করিয়াছেন। 
রাটদেশে কোন কোন শিব্মন্দিরের অভ্যস্তরস্থ শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে 

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই সকল গল্প গোপজাতি এবং তাহাদের 

গাভীগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রনঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, অন্রূপ 

কিংবদন্তী ভারতবর্ষে, বিশেষত দক্ষিণভারতে পৃঁজিত কোন কোন শিবলিঙ্গের 
সম্বন্ধে প্রচলিত। ইহার বিশেষ কি কারণ তাহা সম্যক বলা যায় না। 

তবে ইহা! বল! যাইতে পারে যে শিবপুজা এবং শিবলিলপূজা দেশের 
তথাকথিত অপেক্ষাকৃত নিয়ত্তরের জনগণের মধ্যেই যে বিশেষ বর্তমাঁন ছিল, 

এই সব কাহিনীগুলিতে তাহারই ইঙ্গিত পাঁওয়া যায়। 
আদিম জাতিদিগের মধ্যে 21620101: ও 03010140) পূজার প্রচলন দেখ! 

'ষায়। উহার সহিত লিঙ্গপূজার কিঞিৎ পরোক্ষ সম্পর্ক বর্তমান আছে বলিয়া 
মনে হয়। অনেকক্ষেত্রে এই 1192৮গুলি আদিম জাতিগণের পূর্বপুরুষ 
পূজার ( ৪0০69001-570151)10 ) পরিচায়ক । কোন কোন 106011-4 

সমু শিশ্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখা যায়। উত্তরপ্রদেশের ভিট! নামক 

স্থানে যে অর্ধতগ্ন "ম্তসশীর্ষ (1) আবিষ্কৃত হুইয়াছে, উহাতে পাচটি মতের 
আবক্ষমৃতি ও একটি সমূফ শিক্ন খোঁদিত আছে। ম্বগীয় বাঁখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং গোগীনাথ রাও ইহাকে শিবলিঙ্গের অন্ততম গ্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গণ্য 
করিয়াছেন । কিন্তু এই অন্থমান কিঞিৎ লংশোধিত করা যাইতে পারে। 

ইহা সত্যকারের 'মুখলিঙ্' নহে এবং ইহা! উপরি-উক্ত 057)11:ধর্মী বন্ধ। 
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তবে শিবলিঙ্গ যে পূর্বপুরুষের স্মারক হিদাবে পৃঁজিত হইত তাহা অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীনকাল হইতে অন্যাপি বর্তমান। 

রাঢ়দেশের ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ঘে একমুখলিঙ্গ ও 
চতুর্মখলিজ দেখিতে পাওয়া ঘায় তাহার অন্ততম কারণ এই ষে এইসব স্থানে 
শিবপৃূজার বহুল প্রচলন ছিল। লকুলীশ-পাঁশুপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি যে 

পশ্চিমভারতে হইয়াছিল তাহার বহু সাহিত্যগত ও প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ পাওয়া, 

যায়। কিন্তু মধ্যস্গে পূর্বভারতের উড়িষ্যা, বাঢ়দেশ প্রভৃতি স্থানেও এই 
সম্প্রদায়ের যে বহুল বিস্তৃতি ঘটে তাহার পর্যাপ্ত নিদর্শন আমরা পাই। এই 
একমুখলিঙ্গ ও চতুর্ম.খলিঙগগুলি যে পাশুপত সম্প্রদায়ের পূজার প্রতীক হিসাবে 
ব্যবহৃত হইত তাহা অন্নমান কর! অসঙ্গত নহে। বেগুনিয়ার (বরাকরু ) 
অন্যতম মন্দিরগাত্রে আমর! লকুটপাণি লকুলীশের প্রতিমূতি দেখিতে পাই। 

কলিকাতায় কালীঘাটের কালীমন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত 'নকুলেশ্বর 
শিবলিঙ্গ” যে এই লকুলীশেরই পুজাপ্রতীক, এবিষয়েও নিঃদন্দেহ হইতে পারি। 

সমগ্র ভারতবর্ষে বিষুঃপৃজা বু পুরাকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও 

প্রাচীনত্তের দিক দিয়া ইহা! শিবপূজার পরবর্তী। এই পুজার প্রধান প্রতীক 

বৈবধর্মের প্রাচীনত্ব বিষু বৈদিক 'নাদিত্য-বিষু' নহেন। পৌরাণিক বিষু 
বলরামের পূজা বান্থদেব, নারায়ণ ও বৈদিক বিষ্ুর সংমিশ্রণ । এই পৃজায় 
৬৬5 বান্ুদেব-কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম এবং পুত্র ও পৌত্র প্রায় ও 

অনিরদ্ব-_ইহাঁরা সকলে বান্থদেবের সহিত পৃঁজিত হইতে 
থাকেন। ইহাই 'পাঞ্চরাত্র'-বৈষবমতে ব্যুহ বা চতুমূতিপূজা। এই পুজ। 
খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা! প্রথম শতক হইতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং গুপ্ত ও 
পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় বাংলা- 
দেশেও যে ইহার সমধিক প্রচলন ঘটিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আজও 
পাওয়া যায়। বাংলার পালরাজাদের সময়ের বহু বিষুমৃত্তি আবিষ্কৃত, 

হইয়াছে । এইগুলি এতদঞ্চলে বিষণুপুজার প্রাধান্তের নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করে। 

বলরামের পৃথক পৃজাও যে এদেশে প্রচলিত ছিল তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন 

অস্থাপি বর্তমান। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বোড়ো-বলরামপুর গ্রামে বহতৃ্জ 
বিগিষ্ট বলরামের স্থবৃহৎ দারুনিমিত মৃতি আজও পূজিত হইতেছে । 
দ্শীবতারের কোনও কোনও অবতারের, বিশেষ করিয়া নরসিংহের মুতি 
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বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিষ্ণুর 'বাহরূপে'র পরে সম্প্রসারণ হয়, এবং 
ইহা! চতুব্ণৃহ বা চতুম্ৃতি হইতে চতুবিংশতি মৃতিতে পরিণত হয়। এই 
চব্বিশটি মৃতিরও কোন কোন “ভেদ মধ্যযুগের বাংলাদেশে পৃজিত হইত ॥ 
উহাদের অধুনাপ্রাঞ্ধ মৃতি ইহার প্রমাণ । 

বাংলার তথা রাঢদেশের বিভিন্ন প্রকারের বিষুমৃত্তিগুলি সাধারণতঃ 
উত্তরভারতীয় শৈলী অনুসারে নিমিত। অধিকাংশই চতুভূ্জ, শঙ্ঘ-চক্র গদা- 
পদ্মধারী স্থানকমুতি। একপার্থে পল্মকরা শ্রী এবং অন্যপার্থে বীণাঁধর! পুষ্টি বাঁ 
সরন্বতী। পীঠিকায় কতাঞলি-হস্ত সুত্র গরুড়মূতি এবং অন্তান্ত মৃতি। আলন 
মৃতি এবং শয়নযৃতি বিষ এদেশে অল্পই পাওয়া গিয়াছে। বিষুর দশাবতার 
মৃতিগুলির মধ্যে মতন, কৃ্ণ, বরাহ, নরসিংহ ও বামন বা ত্রিবিক্রমের পৃথক মৃত 
কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। একই প্রস্তরখণ্ডে খোদিত পাশাপাশি দশটি 

অবতারের মুত্তিও এখানে পাওয়া যায়। মৃতিশিল্লের দিক দিয়! ইহাদের শৈলী 
উত্তরভারতীয় শিল্পশৈলীর সহিত উপমিত হইলেও ইহার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ করা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য, মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক প্ররতিত 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচলনকাল হইতে ষে বিষুঃপুজার প্রচলন আরস্ত হয়, 
উহার প্রতীক সাধারণতঃ কৃষ্ণের লীলামৃত্ি। বালগোপাল (নাডুগোপাল ), 
বেখুগোপাল, মদনমোহন, রাধাকৃষ। ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষ্মৃতি মধ্য ও 
বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিষুমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্তদেব 
তাহার ভক্তদিগের নিকট ভগবান বিষুঃর অবতার বলিয়৷ পরিগণিত হন এবং 
সেজন্য তাহার এবং তাহার সঙ্গী নিত্যানন্দের কীর্তনরত মৃতিতয় রাদেশের 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বহু বিষুমন্দিরে পুজিত হইতেছে । 

“তন্ত্র শব্টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম- 
মতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও আদিতে ইহার একাধিক তাৎপর্য ছিল। ইহ! 

যে কেবল শক্তিপৃজ্জার বিশেষ রূপের সহিত জড়িত ছিল 
254 তাহা নহে, অন্তান্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের হারা আচরিত সুনির্দিষ্ট 

বিধিগুলিও তান্ত্রিক পর্ধায়তূক্ত ছিল। শক্তিপুজার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 

যথেষ্ট প্রাচীন হইলেও পাঞ্চবাত্র-ভাগবত ধর্মমতের ব্যাখ্যানসম্পন্প কোন 
কোন গ্রন্থ “তন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে (“পাল্পতন্তর এইয়প একটি 
অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ )। সাধারণত তন্ত্র শবের ব্যুৎপত্তিগত 
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'অর্থ স্থনিয়ন্ত্রিত প্রণাঁলীবন্ধ ধর্মান্ুষ্ঠানিক বিধিনিষেধাদির অভিব্যঞ্জনা। 
শক্তিপূজার আচারঅনুষ্ঠানের এবং শক্তি-উপাসকের ক্রিয়াকর্মাদির বিশেষ 
বিশেষ বিধির নির্দেশক প্রচলিত তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বেশিদিনের 

প্রাচীন নহে। কিন্ত প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে আমরা হুম্পষ্ট জানিতে 
পারি যে মাতৃকাপুজার সহিত তান্ত্রিক ক্রিয়ার্দির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। 
গুধরাজ প্রথম কুমারগুপ্ের সমকালীন .গাধার শিলালিপি হইতে আমরা 

জানিতে পারি জে মাতৃকাদেবীগুলির মন্দির ডাঁকিনী-যোগিনী সম্বলিত 
(বিশেষ বিশেষ তান্ত্রিক ক্রিয়ার সহযোগে ময়ূরাক্ষক নামক একজন শক্তি- 

'উপাসকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

ভারতবর্ষে শক্তিপূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়েও 
সিন্ধু উপত্যকার প্রার্েদিক কোন কোন নিদর্শন বিশেষ সাক্ষ্য গ্রদ্দান 

করে। খণেদাদি গ্রন্থে উপাস্য দেবতাদের মধ্যে স্ত্রী- 

দেবতার নাম অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক হইলেও খখেদের 

পশম মগুলে “দেবীস্ুক্তে (১০১২৭) আমরা বিশ্বন্থঙির অস্তনিহিত শক্তির 

যে রূপকল্পনা দেখিতে পাই, উহার অন্থ্রূপ পরবতী যুগের গ্রস্থাদিতে বিরল। 
শৈব-বৈষ্বাদি ধর্মসম্প্রদায়ের পর্যায়ভুক্ত অন্যতম ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে ইহার 

প্রাচীনত্ব থুষ্টপূর্ব যুগের বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। কন্তা ও মাতা 
হিসাবে দেবীর পৃজা বহু পূর্ব হইতেই যে এদেশে প্রচালিত ছিল তাহার প্রমাণ 
সাহিত্য এবং প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে পাওয়া! যায়। খুষ্টায় প্রথম শতকে 

ননক্ষিণভারতে আগমনকারী এক গ্রীক বণিকের রচিত গ্রন্থ (02110195 ০৫ 0৪ 

দে 1)0521 56৪) হইতে আমর! জানিতে পারি ষে কুমারিকা অস্তরীপের 

দেবী কন্াকুমারীরূপে পুজিত হইতেন। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন 
সা. খুষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে গন্ধার (উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষ) 
পরিভ্রমণকালে তথায় প্রসিদ্ধ ভীমাদেবীর পুজাস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। 
মহাভারতের তীর্ঘযাত্রা পর্বাধ্যায়ে ( বনপর্ব ) এই পবিত্র ভীমাস্থানের প্রসিদ্ধির 

উদ্লেখ আছে। এইরূপ পশ্চিম, পূর্ব এবং মধ্যভারতে শক্তিপূজার প্রচলন 

সম্পর্কে নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। পূর্বভারতে, বিশেষ করিয়া! মিখিলায় 
ও বাংলাদেশে শক্তিপূজার প্রচলন সমধিক পরিলক্ষিত হয়। এতদ্দেশে শিবপুজ। 
ও বিষ্ুপৃজার সহিত শক্তিপৃজা। অবিচ্ছেষ্চভাবে জড়িত। ' শিবের সহিত দুর্গা 

শভিপুজার প্র:চীনতব 
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বাকালী এবং বিষু-কষের লক্ষ্মী বা রাধিকার পুজা কয়েক শতাবী ধরিয়া 
এদেশে প্রচলিত । পাল এবং সেনযুগের বহু প্রস্তরময় হিন্দু এবং বৌদ্ধ 
দেবীমৃতি বঙ্গদেশে শক্তিপৃজার প্রাধান্যের সাক্ষ্যন্বরূপ। শারদীয়া হুর্গাপূজা 
মার্কগ্ডেয় মহাপুরাণের দেবীমাহাত্মের (চণ্ডী) সহিত সম্পকিত হইলেও 

বাংলাদেশে ইহা একটি বিশিষ্ট বূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চৈতন্যপূর্যুগ 

হইতেই মনে হয় এই বিশিষ্ট রূপকল্পনার সুচনা হইয়াছে। ইহাতে পূর্বেকার 
দেবী, দেবীর বাহন লিংহ এবং মহিযাঙ্থ্র এই তিন মৃত্তির সহিত আর' 
চারিটি দেবতার মুতি সংযোজিত হয়। এই দেবতাগুলি হইলেন লক্ষ্মী, সরশ্বতী, 
কাতিক এবং গণেশ--পৌরাঁণিক আখ্যান অনুসারে শিব ও দুর্গার পুত্র- 
কন্যাগণ। শ্র্রীচণ্ডীতে স্থরথ রাজা কর্তৃক দেবীর মহীমযী মৃত্তিপৃজার উল্লেখ 
পাই। বাংলাদেশে এই বিশিষ্ট সুন্সয়ী দেবীমৃতির চারিদিনব্যাপী পুজা 
এবং চতুর্থদিনে বাগ্যভাওসহকারে নদী-তড়াগাদিতে উহা! বিসর্জনের প্রথা, 
প্রচলিত আছে। 

পূর্বভারতে তথা বাংলাদেশে কয়েক শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের এবং 
তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটে। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ মহাষান হইতে 
বঙ্জষান প্রভৃতি তান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে, এবং এই বিবর্তনে বহু ত্রাহ্মণ্য 

হিন্দু দেবদেবী বজ্রধান বৌদ্ধরপে পরিবতিত হয়। 
৯৬২ অপরদিকে কোন কোন বৌদ্বদেবতা তান্ত্রিক হিন্দু দেবতার 

রূপ পরিগ্রহ করে। নিদর্শনস্বরূপ ছু-একটির উল্লেখ এস্থলে 

অপ্রাসজ্িক হইবে না। বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর প্রধানত বিষ্ণুর রূপান্তর 

বলিয়া গৃহীত হইলেও ইহা সত্য যে তাহার কোন কোন মৃত্তিভেদ, যথা 
সিংহনাদ লোকেশ্বর, নীলক, পন্মনর্তেশ্বর ইত্যাদি শিবের বিভিন্ন রূপকল্পনা 
হইতে সঞ্জাত। অন্যপক্ষে নৈরাত্মা এবং বজ্জযোগিনী প্রভৃতি বজ্রধান বৌদ্ধ- 
দেবতার হিন্দুূপ যে কালী এবং ছিন্নমন্য! এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। 
এইরূপ আরও বহু নিদর্শন উপস্থাপিত কর! যাইতে পারে যাহা উভয় 

সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের ফলন্বরূপ । 

পালযুগ ব1 তাহার পূর্ববর্তী কাল হইতে 'ষে পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের 
প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্বতান্বিক ও সাহিতাগত নিদর্শন. পাওয়া 
যায়। মহাঁধান ও বজ্রধান বৌদ্বধর্মল্পফিত বহু সৃতি যে রাঢ়দেশে সেকালে 
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পৃজিত হইত, তথায় অধুনা আবিষ্কৃত সেই সব মৃতি তাহার প্রমাণ। 
'জৈনধর্ম সন্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য । বাংলার পালবংশীয় নৃপতিগণ যে 
ট্রিননা ভগবান স্থগতের বিশিষ্ট উপানক ছিলেন, উহা! তাহাদের 
জৈন ধর্মের প্রসার অনুশাসন হইতে জানা যায়। বৌদ্ধ পালরাজগণ এরং 

তাহাদের উত্তরাধিকারী ক্রান্মণ্য হিন্কু সম্প্রদায়ভূক্ত 
'সেনরাজগণ ধর্মসম্পর্কে উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং তৎকালে তাহাদের রাজ্যে 
অন্ান্ ধর্মেরও বহুর্ন প্রসার ও প্রচলন ছিল। 

বাংলায় প্রাপ্ত দেবদেবীর মুত্তি হইতে সে-যুগের সামাজিক ইতিহানের 
উপাদান সংগ্রহ করা যায়। মৃতিগুলি পুঙ্থাহুপুত্ববূপে বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া 

পর্যবেক্ষণ করিলেই এই সব উপাদান আমাদের হস্তগত হয়। ইহাদের পোশাক- 
রি পরিচ্ছদ্ন। বেশবিন্তাস অলঙ্কার ইত্যাদির তাৎকাঁলিক 

হইতে সামাতধিক বাঙালী নরনারীর ব্যবহৃত এই সকল বস্তুর সহিত অনেক 

১০ পরিমাণে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানযুগে এই 

সকলের প্রভূত পরিবর্তন হইলেও পূর্বেকার রীতি 

আংশিকভাবে এখনও প্রচলিত আছে। তুলনামূলক আলোচনা করিলে 
সাদৃশ্ঠগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ম্বপক্ষে বাংলায় প্রাপ্ত শিবের 
“বৈবাহিক" ( কল্যাণস্থন্দর ) মুততির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
বরবেশে সজ্জিত শিবের সম্মুখে দর্পণহস্তা ত্রীড়াবনতা বধূরূপী উম 
দণ্ডায়মান । শিবের হন্তে ত্রিশূল থাকিলেও দক্ষিণহত্তে একটি ক্ষুত্র অস্ত 
রহিয়াছে । বিবাহকাঁলীন কুশপ্ডিক৷ সংস্কারে বর ও বধূর অপ্তপদীগমন একটি 
বিশেষ আচরণীয় ক্রিয়।। বাংলার এই জাতীয় মৃতিগুলিতে এই ক্রিয়ারও 
একটি সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান । 

লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে প্রাচীন মুদ্রা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা 
অবশ্থস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহানে এমন অনেক অন্ধকারময় যুগ 

আছে যাহাতে আলোকপাত করিতে গেলে সেযুগের 

অধুনা আবিষ্কৃত মুক্রারাজির অনুশীলন অত্যাবন্তক। 
ভারতবর্ষের বন, শফ পহুলব, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক 

রায়নবর্গের অধিকারকালের ইতিহাস মুলত তাহাদের খায় প্রবতিত সুস্রালমূহ 
হুইতে কিরৎপরিমাথে উদ্ধার কর! সম্ভব, হইয়াছে) সাঁকিতাগত ও অন্যবিধ 

প্রাচীন মুদ্রা এবং 
ইতিছাসচর্চ) 
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প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনসমূহ এদেশের ইতিহাসরচনায় সাহাষ্য করিলেও বিভিন্ন 
যুগের মুদ্রাসমূহ এবিষয়ে বিশেষ কার্যকরী । 

যেসব বিশেষ বিশেষ স্থানে বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন যুগের মৃত্রাসমূহ 
আবিষ্কৃত হয় অনেকক্ষেত্রে সেই সব স্থানের এঁতিহাঁসিক প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য । 
বাংলাদেশ সম্বন্ধে এই প্রবচন আরোপ করিতে গেলে আমরা ইহার সত্যতা! 
উপলদ্ধি করিতে পারি। এ-দেশের বহস্থানে অঙ্কচিহ্যুক্ত মুদ্রা 0১01১০1- 
'20811060 ০0129), ঢালাই মুত্র (০85 ০০125) কুষাণ যুগের তাত্রমৃত্রা, গুপ্ত ও 

গুপ্তোতরযুগের স্থবর্ণমুন্র! প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রা! পাওয়া গিয়াছে । অঙ্ক- 
চিহনুযুক্ত এবং ঢালাই মুত্র মুশিদাবাদের গীতগ্রাম নামক স্থানে, চব্বিশপরগণার 

বেড়া্টাপায় (চন্দ্রকেতুর গড় ), হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে, মেদিনীপুর 
জেলার তমলুক (প্রাচীন তাত্রলিপ্তি ) ইত্যাদি স্থানে পায় গিয়াছে । ইহার 
দ্বারা এই সকল স্থানের প্রা্ীনত্ব নিশ্চিতভাবে সথচিত হইতেছে । সেকালের 
ইষ্টকনিমিত গৃহাদির ভগ্নীবশেষ, মৃৎপাত্রের খণ্ডসমূহ এবং প্রস্তর ও ধাতুনিত্রিত 
দেবমৃতির পূর্ণরূপ ও ভগ্নাংশ এই সব স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । আবার 
অন্যদিকে ইহাও বলা যাইতে পারে যে সেকালের মুদ্রা কোন এক স্থানে 

আকন্মিকভাবে আবিষ্কৃত হুইলেই তাহার প্রাচীনত্ব নিবিবাদে স্বীকার কর! 
যায় না। উদাহরণস্বরূপ বল! যায় ষে কলিকাঁতার কাঁলীঘাট অঞ্চলে ওয়ারেন 

হেস্টিংসের শাসনকালে গু সম্রাটদের অনেকগুলি স্ুবর্ণমুদ্রা পাওয়! গিয়াছিল। 

ইহা! হইতেই কালীঘাটের এতিহা গুপ্যুগে লইয়! যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ 
অন্ত কোনও রূপ নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় নাই। মুদ্রা এবং অন্ত জাতীয় 
প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন একই সঙ্গে এক স্থানে পাওয়া গেলে, তথাকার প্রাচীনত্ব 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 

প্রাচীন ভারতের মুত্রাগুলিকে প্রধানত ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
একটি এদেশের নিজস্ব রীতিতে গ্রস্ত, অপরটি ইহার বৈদেশিক শাসকগণ 

কর্তৃক গ্রবতিত। অস্কচিহ্যুক্ত ও ঢালাই মুত্রা এদেশীয় মুদ্রাশৈলী অনুসারে 
নিমিত। বৈদেশিক মুত্রাগুলি ৫5-300০% পদ্ধতিতে 

৮০৯০৭] তৈয়ারি হইত। আবার এমন অনেক মুদ্রা এখানে পাওয়া 
০ হই গিয়াছে যেগুলি বিভিন্ন মুক্রাশৈলীক্ব লঙ্কর বল! যাইতে 
পারে । অঙ্কচিহ্যুক্ত এবং ঢালাই মুত্রা এ-দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মুর] । 
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এগুলির প্রথম প্রচলন খৃষ্টপূর্ব যুগের কোন্ সুদূর শতাবী হইতে আর্ত 
হইয়াছিল, তাহা! সঠিক বল! যায় না। তবে ইহাদের প্রচলনকাল যে খৃষ্টায় 
প্রথম দুই শতক পর্যস্ত বর্তমান ছিল তাহা! অনেকে অন্মাঁন করিয়াছেন। 

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথম বৈদেশিক রাজগণ ছিলেন হখামানসীয় 
দরামুস প্রমুখ সম্রাটগণ। তাহাদের রৌগ্যমুত্রা (181০3) এদেশে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । পরবর্তাকালের বৈদেশিক রাজন্যবর্গ (বন, শক, পহলব 

প্রভৃতি ) হ্বর্ণ কেপ, তা প্রভৃতি ধাতুতে বিভিন্ন যুগে বহু মুদ্রা 
প্রচলিত করিয়াছিলেন। সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি দেশীয় রাজন্বর্গ ৪ বিভিন্ন 

ধাতৃতে প্রচুর মুত্রার প্রবর্তন করেন। এই সব বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রাগুলি 
পুজ্ধানুপুত্ঘরূপে আলোচনা করিলে আমর! এঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বহু তথ্য 

অবগত হুইতে পারি। 
অঙ্কচিহযুক্ত ও ঢালাই মুদ্রা! পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে, 

একথা! পূর্বেই বলা হইয়াছে । গুপ্তযুগের কয়েকটি স্থ্বর্ণ মুদ্রা হুগলী 
জেলার মহানাদে পাঁওয়া গিয়াছে। এগুলি প্রথম কুমারগুপ্ধ এবং 

স্বন্দগুপ্তের আমলের । হুগলী জেলার অন্য এক স্থানে 

পশ্চিমে প্র মুর! ইহার পূর্বেকার মৃত্রাও পাওয়া গিয়াছে_ইহাঁতে সমুদ্র 
অনুপীলনে উহার গুধ্ের নাম খোদিত। ইহা! হইতে আমরা নিঃসন্দেহে 
90 অন্থমান করিতে পারি যে এতদঞ্চল গুধসতাটগণের 

অধিকারে ছিল। অবশ্ঠ ইহার অন্য প্রমাণও বর্তমান। অন্যদিকে আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে মধ্যযুগীয় বাংলার পরাক্রাস্ত পাল ও সেন নৃপতিবংশের কাহারও 

মুদ্রা এদেশে অন্ঠাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অবশ্য বিগ্রহপাল নামে এক 
নরপতির কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা (ভ্রন্ম ) কোন কোন স্থানে পাওয়। গিয়াছে। 
কিন্ত এই বিগ্রহপাল গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজাও হইতে পারেন। 

ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, রামপাল প্রভৃতি বিখ্যাত পাল রাজাদের কোন 
মুত্র এখনে! পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই। সেনবংশীয় বল্লালসেন ও লক্ষণসেন 

স্বদ্ষেও এই উক্তি প্রযোজ্য । ইহার সঠিক কারণ নির্দেশে করা একরূপ 

মীনাবিধ মুদ্্াতব পৃষ্ঠে যেসব চিহ্ন দেখা যায় তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা ন্যুনাধিক 
অনুমাননাপেক্ষ। অস্কচিহ্ুযুক্ত ও ঢালাই মুদ্রার গাজে যেসব ক্ষুত্ কষুত্র চিহ্ন 
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খোঁফিত দেখা যায়, উহাদের বার্থ সংজা কি এবিধয়ে মুত্রাতত্ববিষগণের 
মধ্যে মতভেদ বর্তমান। তবে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বে প্রচলিত 

ধর্মসন্প্রদায়ের সহিত সম্পকিত ছিল তাহ! অন্মিত হইতে 
ধা টিং পারে। পরবর্তীকালেও অনেক মূক্ায় আমর! একদিকে 

রাজার এবং অন্যদিকে নানাবিধ দেবদেবীর মৃতি অঙ্কিত 
দেখিতে পাঁই। ভারতে যবনাধিকার কালের প্রথমদিকে যেসব মুদ্রা যবন- 
রাজগণ কর্তৃক প্রচলিত হুইয়াছিল, এগুলিতে তাহাদের স্ব স্ব গ্রতিকৃতি অঞ্কিত 
থাকিত। কুষাঁণরাজগণের মুদ্রাতেও কদফিস, কনিষ্ক প্রভৃতি কুযাঁণ 
নরপতিগণের মৃতি অঙ্কিত হইত। গুধবংশীয় সমুদ্রগুপ, চন্্রগুপ্ত প্রমুখ 
নৃপতিগণের মুদ্রাতেও তাহাদের স্ব স্ব প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখিতে পাই। 
অন্তদ্দিকে এই সব বিভিন্নযুগের মুক্রাগাত্রে যে-সব দেশী ও বিদেশী দেবদেবীর 
মৃতি খোদিত দেখি তাহা! হইতে সেই সেই দেবতার নানান কালের রূপ 
সম্বন্ধে আমর! বুল তথ্য অবগত হইতে পারি। 

৪৭ 



পশ্চিমবঙ্গের চিনি নিন 
ভ্রীধরণী সেন 

প্রাগেতিহাপিক প্রত্বতত্বের অধ্যাপক 
নৃতত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 

প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ ও তাঅধুগের নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ ( ভৌগোলিক ) 
ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে কিছু-কিছু পাওয়া গেছে। যে ধরনের নিদর্শন 
আজ পর্ধস্ত পাওয়া গেছে এবং তা থেকে এ-অঞ্লে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি- 

ধারার আদিপর্বের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নৃতত্ববিদ্রা য! অনুমান করতে পারেন, 
সংক্ষেপে তার বিবরণ দিচ্ছি। 
সির পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া ( গোপীনাথপুর ), বর্ধমান ( রাণীগঞ্জ) 

(58159:1045 486) এবং তার সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম, 
ধলভূম, ময়ুরভপ্জ (বলতিস্থল) তাঁলচের, আঙ্গুল, ঢেনকানল 

ও ঝরিয়া অঞ্চল থেকে পুরোপলীয় যুগের আয়ুধ ও প্রহরণ পাওয়! গেছে। 

মযব্রভঞ্জ ব্যতীত, অন্ান্ত স্থানে আয়ুধগুলি সবই পাওয়া গেছে তৃপৃষ্ট থেকে। 
প্রকারের দিক থেকে প্রহরণগুলি সাধারণত একধরনের । মহ্থ্রভঞ্জে ছু-রকমের 
ভূতাত্বিক স্তর থেকে আমুধগুলি পাওয়া গেছে-_বুড়াবলঙ্গ ( বুড়িবালাম্) 

নদীর কক্করস্তর (£৪%০] 72৫5 ) থেকে এবং বিশ্লিষ্ট মাকড়া পাথরের 

(৫9081 186650655 ) ভিতর থেকে । এই আম্ুধগুলির প্রকারসাধৃস্ত 

আছে মাত্রাজে-পাওয়া আমুধের সঙ্গে । মাদ্রাজ অঞ্চলে বেশ বড় বড় প্রহরণ- 

বহুল পুরোপলীয় যুগের কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত, দক্ষিণভারতের 
মান্রাজ অঞ্চলের পুরোপলীয় যুগের সংস্কৃতি (প্রধানত ছু-মুখো৷ হাতকুঠীর, 
ছেদক, কর্তরিকা ইত্যার্দি সন্বলিত-_মুযলাযুধের বা “০০:৪-৮০০1-এর 

সংস্কৃতি ), মধ্য-অস্ত্যাধূনিক যুগে (£219015 21515০০67১৩ )১ উপকূলবর্তী 
স্থানের ভিতর দিয়ে, উত্তরপূর্বদিকে ময়ুরভঞ্জের দিকে প্রসারিত হয় এবং 
সখা: থেকে ধীরে ধীরে তার সংলগ্ন অঞ্চল সিংভূম, মাঁনভূম, ধলভূম, বীকুড়া, 

১ প্রান পাঁচলক্ষ বডুর আগেকার কখা। 
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বধমান, বীরভূম ( পশ্চিমবঙ্গের উচ্চভূমিতে ) ও সাঁওতাল পরগণায় ছড়িয়ে 
গড়ে। এই কারণে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগে এবং তার পার্ধধর্তী 
মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, ময়ুরভ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে, দক্ষিপভারত 

থেকে আগত পুরোপলীয় যুগের মাহুষের আনাগোনা ছিল। এই ভৌগোলিক 
অঞ্চলটিকে (পূর্বভারতের) দক্ষিণভারতের (পূর্ব উপকূল ধরে মাদ্রাজ পর্যন্ত 
এবং দাক্ষিণাত্যের খানিকটা অংশ জুড়ে ) বৃহত্তর পুরোপলীয় সংস্কৃতিকেন্জ্ের 
একটি প্রান্তিক গ্রসারক্ষেত্র বল! যায়। 

নবোপলীয় যুগের নিদর্শনাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
2 কুঠারফলক ৫০০1১), বাটালি, গদাফলক (217085606)) , 

পেষক ও স্থুল মৃৎ্পাত্রাদি। এসব নিদর্শন পূর্বোক্ত অঞ্চলে 

পাওয়া গেছে। তবে নবোপলীয় যুগের রুষি বা পণুপাঁলনের নিদর্শন এখনও 

কিছু পাওয়া ায়নি। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর ( বাঁড়গ্রাম, তমলুক ), ব্ধ্মান 
€ দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ ), দার্জিলিং (ক্যালিম্পং ) প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নবোপলীয় 
যুগের নিদর্শন পাঁওয়! গেছে। পশ্চিমবঙ্গের পার্খস্থ ধলভূম, সিংভূম, মানভূম, 
বাঁচি ও সাওতাল পরগণ! অঞ্চলেও পাওয়া গেছে অনেক। উড়িস্তার 
ময়ূরভঞ্জে ( কুলিয়ানা, বৈদিপুর, থিচিং ), কেওঞড় ও সম্বলপুরে এবং আসামের 

তেজপুর ডিক্রগড়, শিলং অঞ্চলেও এই ধরনের নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। 

নবোপলীয় কুঠারফলকের বিস্তার এবং তার গড়নের তুলনা করে বিচার 
করলে মনে হয় যে এই কুঠারফলক-ততরির কৌশল বা রীতি (০610-7081078 

601)190) প্রাচ্যদেশ ( ইন্দোচীন ) থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল। 

নৃতত্ববিদরা! অনুমান করেন যে ইন্দোচীন প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্রক্মদেশ ও 

আসামের পথ দিয়ে, বাংলাদেশের উচ্চভূমির ভিতর দিয়ে, এই নবোপলীয় 

বিশেষ আঘ্ুধ-নির্মাণের কৌশলটি ক্রমে বিহার উড়িস্তা উত্তরপ্রদেশে ও মধ্য- 
প্রদেশের দিকে বিস্তারলাভ করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণভারতে 
প্রচলিত হয়। 

রাঁচি, সিংভূষ, মানভূম ও ময়ুরভঙ্ অঞ্চলে নবোপলীয় “সেপ্ট” বা কুঠারফলক 

পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া গেছে। যেসব স্থানে পাওয়া গেছে ভার মধ্যে 

কয়েকটি নির্মাণকেন্ত্র ৫৪০০5) ও বসতিকেন্ত্র (8৬06006700 বলে মনে 

হয়। ভ্বতরাং প্রমাণাদি যা পাওয়া গেছে তাতে এই 'লেপ্ট-কালচার' বা 



৪, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

কুঠারফলক-সংস্কৃতিধারায় উৎম মনে হয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়! ( ইন্দোচীন ) এবং 
প্রবাছপথ ত্রহ্মদেশ আলাম, বাংলার উচ্চভূখণ্ড থেকে আরও পশ্চিমে বিহার 
উত্তরপ্রদেশ ও দক্ষিণে উড়িস্তা, মাত্রা পর্যন্ত বিভ্ৃত। 

তাত্রপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (সঠিকভাবে বলতে গেলে, তামার কাজ এবং 
শেষদিকের নবোপলীয় “সেপ্ট ব্যবহার) বোধ হয় এককালে ধলভূমের তাত্রধনি 

তারপর যুগ. অঞ্চলে বিকাশলাত করেছিল। তার কালনির্ণ্য় করা 
(081০011:816  আথমও সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমান্তের 

£8) মধ্যে, আমি যতদূর জানি, এধনও এমন কোন প্রত 
প্রমাণ পাওয়! যায়নি, যাতে জোর দিয়ে বল! যেতে পারে যে বাংলাদেশ 
তাগরগ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিধার! (লৌহপূর্ব বা! 11707" এবং নবোপলোত্তর 
বা ০9৮708০1610 যুগের ) উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে । অর্থাৎ তাত্রধাতুর 

ব্যবহারের সঙ্গে নবোপলীয় আমুধ ও দ্রব্যাদির ব্যবহারের কোন সাক্ষাৎ 

প্রমাণ কিছু পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া যায়নি । র'চি, হাজারিবাগ, পালামৌ, 
মানভূম ও মমুরভঞ্জ থেকে তামার 'সেপ্ট' বা কুঠারফলক ঘা পাওয়া গেছে, 
সম্ভবত গ্েগুপি এঁতিহাসিক কালের । আমর! ধত দূর জানি এখনও পর্যন্ত 
ভাতে এইসব অঞ্চলে পাথরের কুঠাঁর বা অন্যান্য প্রহরণের সঙ্গে তামার 

কোন আমুধাদি পাওয়া যায়নি। এখনই তাই যেমব তামার আমুধ পাওয়া 
গেছে, সেগুলিকে “তাঅযুগের' নিদর্শন বলে চিহ্নিত কর! সম্ভব নয়। এখন 
এই পর্যস্ত আমরা বলতে পারি যে এইসব অঞ্চলে একসময় আরও পুরাতন 

কোন তায়ফলক-সংস্তির অস্তিত্ব ছিল। 

রীচি হাজারিবাগ পালামৌ মযুরতঞ্জ মানভূম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর জেলার তামাজুড়ি থেকে তাগ্রফলক পাওয়া গেছে।১ 



পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা 
শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী 

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 

আবহমানকাল থেকে নদনদীবহুল বাংলাদেশে পলিমাটি শুধু প্রাত্যহিক জীবন- 
যাত্রার নানাকাজে যে লেগেছে ত৷ নয়, বাংলার শিল্পকলার অন্ততম উপকরণ 

হিসাবেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । পাথর এ-দেশে হূর্লভ বলে 

তার ব্যবহারও খুব সীমাবন্ধ। বাশ, কাঁঠ, নলখাগড়া। ইত্যাদি ছিল ঘরবাড়ি 
তৈরির প্রধান উপাদান। এ-ছাড়া পোড়ামাটির ইটেরও ব্যবহার ছিল এবং 
মন্দির-বিহার ইত্যাদি নির্মাণে ইটের বহুল ব্যবহার ছিল। কিন্ত যেদেশে 
বৃষ্টিপাত প্রচুর, বন্যা হামেশাই লেগে থাকে, নদনদীর তট কয়ে যায় প্রায়শঃই, 
সেখানে ইটের ঘর-বাড়ির আমু বা কতদ্িনের হতে পারে? এজন্যে এখানে 
খুব প্রাচীন স্থাপত্যকীতি বলতে গেলে কিছুই নেই। মুষলমানপূর্ব যুগের খুব 
অল্প স্থাপত্যকী্তিই বর্তমান এবং এগুলি থেকে প্রাচীনকালের সবরকমের 
স্বাপত্যকীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ধারণা করা যায় না। কোন্ কোন্ অঞ্চলে 
কোন্ ধরনের ঘরবাড়ি ছিল, তা বলা ছুরূহ। মুললমানপূর্ব যুগের বাংলার 

স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস তাই অনেকাংশেই অন্মানের উপর নির্ভরশীল । 

বাংলার স্থাপত্যশিল্লের ইতিহাস রচনা! করার সময় এই উপাদানের অভাব 

বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যে কট প্রাচীন স্থাপত্যকীতি বর্তমান, তার 

মধ্যে অধিকাংশই ভগ্ন অথব! অ্ভিগ্ন | এই উপাদানের উপর নির্ভর করে 

বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্লের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা কর] ছুরূহ। এমতাবস্থায় 

তথ্য আহরণ করতে হয় নানাগ্রকারের উপাদান থেকে । ভান্র্য আর 

পাঁওুর্লিপিচিত্রে বাংলাদেশের স্থাপত্যকীত্তির নিদর্শন দেখা! যায়। অন্যান্ত 
অঞ্চলের স্থাপত্যকীতি ও বাংলাদেশের প্রায়শ অস্পষ্ট স্থাপত্য নিদর্শনের 

রছন্ত উদঘাটনে সহায়তা করে। এইভাবে বিভিষ্ন রকমের উপাদান থেকে 
উপরূরণ সংগ্রহ করে এ-দেশের স্থাপত্যশিল্পের বিভিন্ন প্রকরণ, গঠনরীতি 

গ্রভৃতি সম্বন্ধে একট। মোটামুটি ধারণা করা চলতে পারে, যদিও স্থাপত্যশিল্পের 
বিভিন্ন প্রকরণের- উৎপত্তি ও বিবর্তনের সম্পূর্ণ এবং সুসংবন্ধ ইতিহাস রচনার 



৭৪২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ' 

পক্ষে এউপকরণ যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া বাংলার স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে যেটুকু 
তথ্য আমরা অবগত হয়েছি তার অধিকাংশই ধর্ম-সম্পৃত্ত, ফলে সাধারণ 
লোক-মানসের প্রতিচ্ছবি এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্ঠপস্থিত। 

মুললমানপূর্ব যুগের বাংলার এই সব ধর্মগত বাস্তকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করা ধায় £ স্তপ, বিহার ও মন্দির। বৈদিক যুগেও শ্মশানে মাটির স্ত.প 
তৈরি হত, কিন্তু বৌদ্ধরাই এই স্তপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধ 
ও বৌদ্ধধর্মের গ্রতীকন্বরূপ স্পপুজার প্রচলন করেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত 
প্রাচীন ত্,পের নিদর্শন হিসাবে বাহলাড়া৷ তমলুক রাঙামাটি প্রভৃতি স্থানের 
স্তপের উদ্লেখ কর! ষেতে পারে। এপ্রসঙ্গে রাজশাহীর পাহাড়পুরের স্ত.পের 
কথাও বল। ষায়। এই সব ত্তপ আয়তনে ক্ুত্র, বৃহদাকৃতি স্তূপ বাংলাদেশে 
বিরল। ্ুপের পরে আসে বিহার্ন। স্ুপ্রাচীনকালে পাহাড় কুঁদে বাসযোগ্য 
ষে গুহা তৈরি করে “বিহার, স্থাপনা হত। স্তপের মতো৷ এই বিহারও 

বৌদ্ধরা গ্রহণ করে এবং বিহারে থেকে বৌদ্ধ ভিঙ্ষ্রা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, 
ধর্মচর্চা ইত্যাদি করতেন। পাহাড় কুঁদে বিহার তৈরি ছাঁড়া ইট ব৷ পাথরের 
ভিত ও কাঠামোর উপর বাশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়েও বিহার তৈরি হত। 
একসময় এই বিহার দোঁ-তলা, তেতলা।, নয়তলা পর্স্তও হুত। পশ্চিমবঙ্গের 
বিহারসমূহের মধ্যে মুখিদাবাদের রাঁডামাটি (বা! রক্তমৃত্তিক। ) ও মেদিনীপুরের 
তমলুকের ভারাহা বিহার অন্ততম। রাজশাহীর পাহাঁড়পুরের বিহারের 
কথাও এপ্রসঙ্গে মনে আসে। প্রসঙ্গত উদ্লেখষোগ্য, বিখ্যাত চৈনিক 
পরিত্রাজক হিউয়েন সাঙের গ্রন্থে রক্তম্ত্তিক! বিহারের ; ওই-চিংএর গ্রন্থে 
ভারাহ বিহারের বর্ণন! পাওয়া! যায়। 

বিহারের পর মন্দির-স্থাপত্যের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন গ্রাচীন লিপি 
ও লাহিত্যগ্রন্থ থেকে জান! যায়, বাংলাদেশে অনেক মন্দির তৈরি হয়েছিল । 
কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্র মন্দির ছাঁড়। সেই সব 
প্রাচীন মন্দিরসমূহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সমসাময়িক লিপি 
ও সাহিত্যগ্রস্থের বর্ণনা এবং পাঙুলিপি ও তক্ষণফলকে চিজিত মন্দিরের 

প্রতিরুতির- আঁকতি-প্রক্কতি থেকে বোঁবা হবায়, প্রাচীন বাংলায় মোটামুটি 
চারটি ধিভিন্ন রীতির মন্দিৰ নি্জিত হুত। এই চারটি নির্মাপরীতি ছল £ 

: তত্র ঘা লী দেউল, রেখ বা. শিখর দেউল, সুপসীর্ধ পঁডী” যা! ভর ফেউল, 



পশ্চিমবঙ্গের স্বাপতাকলা থ৪ও 

এবং শিখরনীর্য গীঢা বা ভন্্র দেউল। গীঢ়া দেউলে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহস্বাযমান 
আকৃতিতে ধাপে-ধাপে উপরের দিকে উঠে যায় এবং সর্বোচ্চ ও হ্ষুজ্ত্ সারের 
উপরে থাকে আমলক ও চুড়া। পীড়া দ্বেউলের একটি নিদর্শন বীকুড়ার 
এক্তেশ্বরের মন্দির, তবে সম্ভবত এই মন্দির মুসলমান আমলের। প্রাচীন 
বাংলার দেউল যে একসময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, স্ত,পে এবং তক্ষণফলকে 
উৎকীর্ণ প্রতিক্কতি-চিত্র, মৃতি-খোদিত চিত্র ও পাওুলিপি-চিত্রসমূহ থেকে তা 
জানা যায়। ঢাকা-আস্রফপুরে প্রাপ্ত সধুম-অষ্টম শতকের একটি করো 

চৈত্যে উৎকীর্ণ মন্দিরের গ্রতিক্তি এখনে! পর্যস্ত বাংলার পীড়া দেউলের 
প্রাচীনতম রূপ বলে ধরা হয়। এই প্রতিকৃতি বাশ এবং খড়ের চালের কথা 

মনে করিয়ে ঘেয়। ঢালু ক্রমহ্ম্বায়মান ছুটি চীলের উপর স্থন্দর চূড়াবিশিষ্ট 

এই মন্দির-প্রতিকৃতি লোকায়ত বাংলার আটচাল! থেকে উদ্ভূত মনে হয়। 
গর্ভগৃহের উপর চারটি চাল। গর্ভগৃহের চারদিকে চারাট বারান্দা এবং 

বারান্দাগুলির উপর আবার আর চারটি চাল লাগিয়ে আটচাল! গৃহ তৈরি হয়। 
গর্ভগৃহের চাল বারান্দার চালের চাইতে উঁচু এবং সমস্ত বাড়িটাকে ঘিতল মনে 
হয়। এই জাতীয় দ্বিতল বা! ব্রিতল খড়ের চালের রূপ থেকে লম্ভবত উদ্ভূত 
এই রীতি পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ ও জটিল রূপ ধারণ করে, এবং ক্রমশ 
ক্রমহুম্বায়মান ঢালু চালের সংখ্যা বেড়ে যায়। ভত্্র বা পীড়া নামে পরিচিত এই 
মন্দিরই উড়িস্তার রেখ-মন্দিরসমূহের সন্মুখভাগের জগমোহন। কিন্ত বাংলার 
পীঢ়ার সঙ্গে জগমোহনের তফাত এই যে, জগমোহনের চাল ক্রমহ্স্বায়মাঁন 

পোতল-বিভক্ত পিরামিডারৃতি হয়ে উপরের দিকে উঠে ঘায় এবং তার 
আমলকশিলার তলায় ঘণ্টারুতি একটি অংশ থাকে, অন্যপক্ষে বাংলার পীঢ়াক্স 

এ-সয বৈশিষ্ট্য অন্ধুপস্থিত। মুসলমানযুগের দ্বিতল পীড়া দেউল ক্রমহত্বাক্সমান 
ছুটি চালের উপর তৈরি, প্রত্যেকটি স্তর বাংলার চারচালার ঘরের মতো! 
দেখতে। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ গ্রতিকৃতি থেকে এ-জাতীয় মন্দির-রপের 

আভাস পাওয়া যায়। পুর্বোক্ত আস্রফপুর ফলকোৎকীর্ণ প্রতিকৃতি এর একটি 
প্রানঙ্গিক দৃষ্টান্ত। তফাত হচ্ছে, শুধু এ লময্বের পীড়া দেউলের গ্রতোকটি 

স্তরের ঢালু চাল আগেকার যতো সোঁজ! না হয়ে বেঁকে গেছে এবং কামিশ-. 
গুলোও সেই সঙ্গে বেঁকে গেছে। চালের এই বক্রাকার রূপ সম্ভবত বজ্জান্কৃতি 
বাশের ও খড়ের চাঁলের ঘরকে অনুকরণ করারই ফলশ্রুতি। 
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রেখ বা শিখর-দেউলে গর্তগৃহের চাল ঈষদ্বক্ত রেখায় শিখরাকৃতি হয়ে 
সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। শিখরের উপরে থাকে আমলক ও চূড়া। 
পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, অবিভক্ত বাংলারও প্রাচীনতম নিধর্শন সম্ভবত 
বরাকরের ৪নং মন্দিরটি । অন্তান্ত প্রাচীন রেখ-দেউলের মধ্যে বর্ধমানের 

দেউলিয়া-গ্রামের মন্দির," বাঁকুড়ার বাহুলাড়া-গ্রামের সিদ্ধে্বর মন্দির ও দেহার 

গ্রামের ধাড়েশ্বর ও মল্লেশ্বর মন্দির এবং সুন্দরবনের জটার দেউল। পশ্চিমবঙ্গ 

ছাড়া! বাংলার অঙ্গন্ত, স্থানে এই রীতির কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির 

রয়েছে। এদের মধ্যে দিনাজপুরের বানগড়, রাজশাহীর নিমদীঘি এবং 
চট্টগ্রামের ঝেওয়ারীতে প্রাপ্ত নিবেদন-মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য । সংখ্যায় 
অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতে মনে হয় রেখদ্দেউল অবিভক্ত বাংলার প্রায় সর্বত্রই 

অল্পবিস্তর তৈরি হয়েছিল। মানভূম জেলার বোরম, তেলকুগী, পকবীর। প্রভৃতি 

বাংলা-ভাষী অঞ্চলসমূহেও এ-জাতীয় মন্দির দেখতে পাঁওয়। যায়। 
উত্তরভারতের সর্বত্র এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্র অববাহিকা পর্যন্ত 

অঞ্চলদমূহে 'নাঁগর' নামে পরিচিত বহুপ্রচলিত মন্দির-নির্মাণরীতির আঞ্চলিক 
রূপ হল এই সমন্ত রেখ-দেউল। কোন কোন অংশে উড়িস্তার রেখ-দেউলের 

সঙ্গেও বাংলার এ-নব মন্দিরের আত্মীয়তা বর্তমান, আবার পশ্চিমভারতের 

নাগর-দেউলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও এদের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে। 

উদাহরণত বরাকরের চার নধর মন্দিরের “কনকেভ' আঁমলকের সুম্াগ্র ধারসমূহ, 
মন্দিরের উধ্বণংশের রাহাপগের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আমলকসমূহ, রাহীপগ-বিভাজক 

নিরবচ্ছিন্ন রেখ! ইত্যাদির উল্লেখ কর! যায়। এই বেশিষ্ট্যগুলি হ্থরাষ্ট্রের পস্থার- 

এর ্থপ্রাচীন মন্দিরে বর্তমাঁন। বর্ধমানের দেউলিয়া বা সাত দেউলিয়ার 
মন্দিরেরও বাঁঢ়ের উপর বিপরীতমুখী পিরামিডারতি অফ-নেট, ভূমি-আমলকের 
অনুপস্থিতি অভিনবস্থসমূহ লক্ষণীয় । এই লমন্ত অলঙ্করণ প্রভৃতি অভিনবত্বের 
প্রক্কাতি নিধারণ কর! দুরূহ। নাগররীতিতে নিিত আঁঞ্চলিক সংস্করণের 

মন্দিরসমূহের মূল শিখরের চারপাশে ছোট ছোট কতগুলি শিখর থাকে; এই 
শিখরগুলিকে 'অঙ্গশিখর” বলে। অঞ্চল বিশেষে অনগশিখয়ের, গঠনরূপেরও 

পার্থক্য'হয়। বাংলাদেশের এ-জাতীয় মন্দিরেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। 
বাছলাঁার সিদ্দেশ্বর মন্দিরের ও হুদ্দরবনের অ্টাঁর দেউলের অঙ্গ-শিখরের 
দ্বকীয়তা লক্ষণীয়। বরাকরের মদ্দির এবং দেহাঁরের ছুটি মঙ্গি পাথরের তৈরি, 
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অন্তান্ত রেখ-দেউলগুলি ইটের তৈরি। এই সব স্থাপত্যকীতির গাঞ্জালক্কারসমূহ 
পরিচ্ছন্নতা এবং নিধু'ত নৈপুণোর গ্বাক্ষর বহন করছে, নীর্নিনালারি 
এদের সৌন্দর্য অতুলনীয় 

অন্ত দু-ধরনের মন্দির, ত্ম,পনীর্ষ এবং শিখরশীর্য পীঢ়া-দেউলের সিন উন 

পাওয়া যায় না। অস্বাভাবিক আরুতির এধরনের মন্দির বাংলাদেশেই নির্িত 
হয়েছিল এবং এখান থেকে বহির্ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এছুই রীতির প্রভাব 

বিস্তৃত হয় এবং সে-সব. স্থানে এ-রীতিতে মন্দির তৈরি হয়। ভাম্বর্য ও 

ফলকে উৎকীর্ণ এবং পাওুলিপি-চিত্র থেকে এ-ছুই ধরনের মন্দিরের কথা আমরা 
জানতে পারি। স্ত.পশীর্ষ পীঢ়া-দেউল যে বাংলায় তৈরি হুত, বিভিন্ন প্রাচীন 
পাতুলিপি-চিত্র তার প্রমাঁণ। কেন্বিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
“অষ্টসাহশ্রিকা গ্রজ্ঞাপারমিতা'র একাদশ-শতকের একটি পাুলিপি-চিত্রে 
নালেজ্্র নামক স্থানের লোকনাথ-মন্দির এবং উড্ডীয়ান ও তীরভূত্তির অপর 

ছইটি মন্দিরের প্রতিকৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এই নির্মাণশৈলী অনুযায়ী 
চতুফোণ গর্ভগৃহের উপর ক্রমহৃস্বায়মান ঢালু চালেব স্তরের উপর একটি বড় ত্ত,প 
থাকত এবং প্রত্যেকটি স্তরের চারটি কোণে কোণে একটি করে ক্ষুদ্রা্ৃতি স্তুপ 
অলম্বরণ হিসাবে যোজিত হত। ব্রহ্ষদেশ-পাগানের অভয়দান এবং পটোথাম্যা 
মন্দির ছুটিও এই আদর্শে রচিত বলে মনে হুয়। ত্ত,পশীর্ধ পীঢ়া-দেউলের মতো 
শিখরশীর্য পীড়া দেউলেরও কোন বাস্তব নিদর্শন পাওয়৷ ধায় না; আভাস ৷ 

পাওয়া যায় তা ভাস্কর্য ও পাঁগুলিপি-চিত্রের গ্রতিক্কতি থেকে । এমনি একটি 
পাঙুলিপি-চিত্রে আকা! বুদ্ধ-মন্দিরের প্রতিকৃতি থেকে অন্থমিত হয় এজাতীয় 

মন্দিরও বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শিখরশীর্ধ গীঢ়া-দেউলে 
ক্রমহৃম্বায়মান চালের সর্বোচ্চটির উপর একটি শিখর এবং শিখরের উপর 

আমনৃকশিল! থাকত; বৌদ্ব-মন্দির হলে আমলকশিলার উপর একটি 
গ্রতীক-সপ স্থাপিত হত। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে আবিষ্কৃত 
বিশাল মন্িরটিও সম্ভবত শিখরনীর্য পীড়া দেউল ছিল। ব্রহ্মদেশ-পাগানের 

আনন্দ, সর্বজ্ঞ প্রভৃতি মন্দিরও পাহাড়পুর মন্দিরের স্থাপত্যরীতি-প্রভাবিত বলে 
মনে হয়। যবহীপের প্রাচীন লোরো-জোংরাং এবং চণ্তীসেবু মন্দিরও লভতবত 

'উদ্ত রীতি-গ্রভাবে নিথ্রিত হয়েছিল । 
। এ তে। গেল মুসলমানপূর্ব যুগের স্থাপতোর বিহৃতি। বিগ হতো 
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মুসলমানযুগেও বিভিন্ন প্রকরণের মন্দির তৈরি হয়েছিল। স্থাঁপত্যরীতির দিক 
থেকে এই সমস্ত মন্দির পাচ-ভাগে ভাগ করা যায়, রেখ-দেউল, চালা-দেউল, 
বাংলামন্দির, রত্ব অথবা বহু শিখরযুক্ত মন্দির, শিখরযুক্ত অষ্টকোপারূতি মন্দির 1 
এ ছাড়াও বিষুপুরের রামমঞ্চে এক অভিনবরীতির সন্ধান পাওয়া যায়।, 
এ-সময়কার রেখ-দেউলে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য আসেনি; পূর্বের রেখ-দেউলেরই 
অন্রূপ। বরাঁকরের এক, ছুই ও তিন নম্বর মন্দির, মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের 
মন্দির, বর্ধমান-গৌক্সসুরের ইছাই ঘোষের দেউল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় 
রেখ-দেউল গঠনরীতির দিক দিয়ে বরাকরের চার নম্বর মন্দির ব! বাহুলাড়ার 

সিদ্ধেখবর মন্দিরের উত্তরস্রী এবং শিল্পবিচারে এদের চেয়ে নিকৃষ্ট । বরাকরের 

চার নম্বরের মন্দির ব! দি্ধেশ্বর মন্দিরের সুষমা! ও সৌন্দর্য এই সব মন্দিরে 
নেই বললেই হয়। 

চালা-মন্দির সাধারণত ছুই শ্রেণীর, চৌচালা ও আটচালা। বাংলাদেশের 
পল্লী অঞ্চলে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর মাটির দেয়াল বা বাশের চাচারীর 

বেড়ায় ঘেরা দোচালা, চৌচালা, আটচাল! প্রভৃতি চাঁলা-ঘরের অনুকরণে 
নিমিত মন্দিরকে চালা-মন্দির বলে এবং চালার সংখ্যা অনুযায়ী চৌচালা, 
আটচাল৷ গ্রভৃতি মন্দিরের নায় হয়। চৌচাঁলা বা চারচাল! মন্দিরের নিদর্শন 
বর্ধমানের গরুইতে পাওয়া গেছে । আটচাঁলা মন্দিরের নিদর্শন বাংলাদেশের 
প্রায় সর্বত্রই পাওয়া গেছে। 

“বাংলা' মন্দিরও ছু-রকমের, এক-বাংলা। ও জোড়-বাংলা। এক-বাংলা 
মন্দিরের কোন নিদর্শন নেই। জোড়-বাংলা মন্দিরের কিছু কিছু নিদর্শন 
আছে। হুগলী-গুপ্তিপাড়ার চৈতন্তমন্দির বা বিষুণপুরের মন্দির বাংলা- 
মন্দিরের প্রীসঙ্গিক দৃষ্টান্ত । বিষণুপুরের মন্দির ছুখানি বাংল! দবৌচাল! ঘরের 

সমন্বয়ে গঠিত, তাই নাও 'জোড়বাংলা? | উড়িস্যায় এ-ধরনের মন্দির-নির্মাণ- 
পদ্ধতিকে গৌড়ীয় বা বাংল! রীতি বলে। বাংলার নিজন্ব এই মন্দির-স্থাপত্য- 
রীতি রাজপুত এবং মোগল স্থাপত্যরীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। 
ভারতীক্ন স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলার এই দান উপেক্ষণীয় নয়। 

রত্বমলদিশখ বা! বহু শিখরযুক্ত মন্দির প্রধানত পঞ্চরত্ব বা পঞ্চশিখরান্বিত এবং 
নবরত্ব বা':নয়টি শিখরাদ্িত,। এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । বর্গাকাঁর নকৃশার 
ভিডিতে নিমিত এই ধরনের মন্দিরে কানিশ বক্রারুতি-্্য় এবং মূল শিখরকে 



পশ্চিমবন্ধের স্থাপত্যকল! গু 

ঘিরে চারকোণে চারটি ছোট ছোট শিখর থাকে, এই.শিখরগুলির আরুতিও 

বক্রাকার। পঞ্চরত্ু মন্দির বাংলাদেশে বহু দেখ! যায়। নবরত্ব অথবা নটি 
শিখরযুক্ত মন্দির দ্বিতল হয়, একতলার চালের চারকোণে চারটি ছোট শিখর 

এবং দোতলায় মূল শিখরকে ঘিরে আর চারটি ছোট শিখর থাকে। নবরত্ব 
মন্দিরও পশ্চিমবঙে প্রচুর দেখা যায়। মন্দিরের তলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট 
ছোট শিখরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং তিন-তলা, চাঁর-তলা, পাঁচ-তলা, 

ছ-তলা মন্দিরে সেই অন্থযাঁয়ী যথাক্রমে তের, সতের, একুশ এবং পঁচিশটি রত 
যোজিত হয়। 

শিখরযুক্ত অইটকোপারুতি মন্দিরও গঠনরীতির দিক থেকে মৃতন। 
মুশিদাবাদের বড়নগরের রানী ভবানীর মন্দির, রাজশাহীর নাটোরের মন্দির 
প্রভৃতি এজাতীয় মন্দিরের নিদর্শন | এ ধরনের মন্দির বোধ হয় রানী ভবানীই 

সর্বপ্রথম তৈরি করেন । 
অভিনবারুতি মন্দিরের একটিমাত্র নিদর্শন বিষুপুরের স্থবিখ্যাত রাসমঞ্চ। 

পিরামিডাকৃতি এই মন্দিরের চারপাশে খিলান-শ্রেণীর সমাবেশে এই কীতির 

অভিনবত্ব লক্ষ কর! যাঁয়। 

একমাত্র রেখ-দেউল বাঁদে, বাঁকি অন্য সমস্ত মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য 

বক্রাকৃতি কামিশ। এই সমস্ত মন্দিরে সুন্দর হুন্দর অলঙ্কারবহুল পোড়ামাটির 

প্রতিকৃতি, চিন্রফলক প্রভৃতি বিগ্মান। মন্দিরের সন্মুখভাগে সাধারণত 

বন্ুপত্রাকৃতি তিনটি খিলান থাকে ; এই খিলানগুলিও স্থন্দরভাবে চিত্রোৎকীর্ণ । 

মনে হয়, পোড়ামাটির তক্ষণশিল্পে যেন বাঙালী শিল্পীদের প্রতিভ। অবাধ 

ক্ষুত্ঠিলাভ করতে পারে । 
নদীশ্তামল বাংলায় আবহমানকাল থেকে বাঙালী শিল্পীরা পোড়ামাটির 

মাধ্যমে, তদের রূপ-কল্পনা ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে এসেছেন। ইটের 
ঘর-বাড়ি তুলতে বাঙালী স্থপতি প্রকাশ করেছেন তাদের দ্বভাবাক্ষত|। 
উপাদানের অগ্রতুলতার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইটের স্থাপত্যকীতিসমূহ 
স্বভাবতই ছোট। কিন্তু আয়তনে ছোট হলেও এই সব ইটের স্থাপত্যকীতির 
গায়ে, বিশেষত সন্ুখভাগে, অকুপণভাবে তাঁরা তাঁদের শিল্পনৈপুণোর স্বাক্ষর 
বিকীর্ণ করে দিয়েছেন। প্রথযদিকে ততটা! ন! হর্লেও পরবর্তাকালের মনির ও 

অভ্তান্ত স্থাপত্যকীতিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বশ্দিরাদির প্রযেশপঘ 
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ও সন্মুখভাগের কারুকার্ধসমূহে ছুটে উঠেছে তুলনাহীন সৌন্দর্-সথযমা, মার্জিত 
ও সংযত রুচির অলম্করণে অপরূপ ও বিশিষ্ট, হয়ে উঠেছে সন্বুখভাগের খিলান- 
শ্রেণী। বক্রান্কতি কামিশের উপস্থিতিতে বুপত্রান্কতি বিচিত্র খিলানত্রয় 
ও সমগ্র মন্দিরের মধ্যে একটা হ্ুদ্দর শৈল্পিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। 
মন্দিরের মণ্ডপে সর্বত্র শিল্পের হুযমাজান পরিশ্ফুট হয়ে উঠেছে; তাই বু 
অলঙ্করণে স্থশোভিত হলেও সমগ্রভাবে মন্দিরটিকে অলঙ্কারবহুল বা! অলঙ্কার- 

কণ্টকিত মনে হানা।' ফলে মন্দিরের এককোণ থেকে আরেককোণ অবধি 
ষ্টার মুগ দৃঠি ্চ্ছনে বিচরণ করতে পারে, একটি চিত্রসারি (প্যানেল) থেকে 
আরেকটি চিত্রসারি (প্যানেল) অনায়াসে তার দৃষ্টি চলে যায়। বহু চিত্রের উপর 
বিচরণ করলেও ক্লান্তিকর একধেয়েমি ও গতান্গগতিকতায় কখনে! তার প্রেক্ষণ 

বিমলিন হয় না। মন্দিরের সামগ্রিক সৌনর্ধের ওজ্ল্যে তার মানসলোক 
হন্দর স্বাতগুতর হয়ে ওঠে। 



ধর্মঠাকুর ও মনসা 
শ্রীনৃকূমার সেন 

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় 
১ 

ধর্মদেব্তার রীতিমত পুজা এখন পশ্চিমবঙ্গে, একাস্তভাবে বর্ধমান বিভাগে 
সীমাবদ্ধ। তবে চব্বিশ পর্গনায়, কলিকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে, ধর্মদেবতার 
বিগ্রহ ও নিত্যপূজ! একেবারে লুপ্ত হয়নি । পূর্বের স্থানে স্থানেও ধর্মদেবতার 
পুজার ইঙ্গিত অনবলুপ্ত। সেখানে ধর্মের গাজন সাধারণত দেল পৃজ৷ অর্থাৎ 
দেউল পৃজ। নামে প্রপিদ্ধ। কোথাও কোথাও পাটপৃজাও বলে। 

ধর্মদেবতার উৎপত্তি বহুমুখ। অর্থাৎ বিভির সুত্রে আগত বিভিন্ন 
দেবভাবনা ও দৈবচিস্তা মিশে গিয়ে এক হয়ে ধর্মঠাকুরে রূপ নিয়েছে। এই 

সব সুত্র কিছু কিছু খু'ঁজলে মেলে। 
প্রথমত ধর্ম ুর্যদেবতা। ধর্মমঙ্লের কাহিনীতে এর প্রচুর প্রমাণ আছে। 

ধর্মপূজায় তো আছেই। 

দ্বিতীয়ত ধর্ম যমদেবতা। বেদে আর আবেস্তায় যম বিবস্বানের পুত্র, 
বৈবস্বত। সুতরাং এখানেও সুর্যের সঙ্গে ষোগ | বেদে আর আবেস্তায় উভয়ই 

ধম রাঁজা। যমরাজ কথাটির প্রয়োগ খগ্বেদেও আছে, পৌরাণিক সাহিত্যে 
তো কথাই নেই। বেদে না পেলেও অন্যত্র ঘমরাজ সাধারণত ধর্মরাজ 
বলেই উল্লিখিত। এর থেকেই ধর্মঠাকুরের নাম। ধর্মশিলার বিশিষ্ট 

নামের শেষাংশ- যেমন বাঁকুড়ারায়, কালুরায়, মেঘরায়, চাদরায়, খুদিবায়, 

কুম্দররায়, বুড়ারায়, জগৎরায়, দলুরায় ইত্যাদি_ধর্মরাজের “রাজ” থেকেই 
এসেছে । ধর্মঠাঁকুর রাজা-দেবতা, তাঁর গাজনের অনুষ্ঠানে রাজসভার 

অচুকৃতি হুম্প্ট। 
তৃতীয়ত ধর্ম বরুণদেবতা। খগ্বেদে যম আর বরুণ এই ছু দেবতাই বেশি 

করে রাজসম্মান পেয়েছেন এবং দুজনে একজও বন্দিত হয়েছেন। ধূর্মমঙ্গলের 

হরিশ্চন্্ পালার ধর্মদেবতা এতরেয় ব্রাহ্মণে কথিত শুনঃশেফ কাহিনীর 

বরুণদেবতার সঙ্গে অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের বাঁংজাত অহ্ষ্ঠান বৈদিক বরুণ. 
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যজ্সের অন্ুরূপ। গাজনের দাছুড়ঘাটা পর্ব খানিকটা! জলদেবতার পুজা- 
উৎসব। 

চতুর্থত ধর্ম কৃর্মদেবত1। এখানে একটা কথা বলবার আছে। ধর্মঠাকুরের 
শান্তে ও কাহিনীতে কোথাও ধর্মকে কৃর্মারৃতি দেবতা বলা হয় নি। বলা 
হয়েছে এই মাত্র যে কুর্ম তার পাদপীঠ, অধিষ্ঠান। সেইজন্ত পরবর্তা কালের 
অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নিমিত কৃর্মাকৃতি ধর্মবিগ্রহে কৃর্মের উপরে ধর্মের 
পদদ্বয় আক! থাকে : ব্রাহ্মণ পুরাণে কৃর্ম বাস্কিকে ধারণ করে আছেন আর 

তার উপর বন্মতী। ইনিই পুরাণে কৃর্ম অবতার। ধর্মের কাহিনীর সঙ্গে এ 
কাহিনী মেলাতে গেলে নাগ হুন ধর্মঠাকুর, আর বস্থমতী তার কামিনী- 
কেতকা1। ক্রাঙ্গণ্য শাস্ত্রে কৃর্ম অবতারের পুজার কোন বিধান আছে বলে 
জানি না। কিন্ত লোক-ব্যবহারে ষে ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি । প্রসঙ্গত বলি, 
পুজনীয় শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় ঘা বলেছেন, অর্থাৎ ধর্ম 
ঠাকুরের নামটি এসেছে ধর্মের সমধ্বন্যাত্মক কোনে! অন্-আর্ধ শব থেকে, তার 
কোন সমর্থন মেলে না। যমের সঙ্গে ধর্মের যোগ দৃঢ় এবং নিগুঢ়। যমের 
ধর্মরাঁজ নাম প্রায় আড়াই হাঁজার বছর আগেই প্রসিদ্ধ হয়েছিল। স্থতরাং 
ধর্মের নামের উৎপত্তি আর্যভাষার বাইরে খোজবার আবশ্তক নেই। অবশ্ঠ 
অন্ত দিক দিয়ে ধর্মপূজার সঙ্গে অন্-আর্ধ আচার অনুষ্ঠানের কিছু না কিছু 
যোগ কালে কালে অবশ্যই হয়েছে। 

পঞ্চমত ধর্ম শুন্যমূতি দেবতা, যিনি ব্রন্ম-অণ্ড ভেদ করে উদ্ভৃত হয়েছিলেন 
এবং যিনি ক্রহ্ষাণ্ডের অসীম জলরাশির মধ্যে ত্রিকোণ পৃথিবী এবং ত্রিদেব-_ 

দ্ধা, বিষুঃ, মহেশ্বর__হৃত্টি করে শৃন্যে বিলীন হয়েছিলেন, অর্থাৎ মারা 
গিয়েছিলেন । ব্রাক্মণা পুরাণের ব্রদ্ধাও ধারণা-__অর্থাৎ বৃহৎ অও ভেঙে বিশ্বের 
উৎপত্তি-ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। খগ্বেদের স্ক্তে (১০, ১২৯) 

'তৃচ্ছ' অর্থাৎ কিছু-না থেকে ডিমের আবির্ভাব এবং সে ডিমের ছুদিক 
থেকে-_স্বধা ও গ্রধতি-_ত] দেওয়ার উল্লেখ আছে। ডিম ভেঙে বেরুল কী 

তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা! কোথাও নেই, না বৈদিক লাহিতো, না ব্রাহ্মণ পুরাণে, 
না.ধর্মের.কাছিনীতে। তবে এদিক ওদিক থেকে সংগ্রহ করে নির্ভরযোগ্য 
অগুমীন' খাড়া! কর! যায়। ধর্মকাহিনীর যা বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি 

, ছিলেন সাপ। জলে ভানতে ভাসতে তিনি ছাড়লেন ছাই 1" তার থেকে অ্মাল 
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পাখী উলুক। সে হুল তাঁর বাহন। বাহনে চড়ে উড়ে উড়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ 
হয়ে শেষে তিনি পৃথিবীর স্যতি করলেন। এখানে ব্রাঙ্মণ্যে পুরাণের লঙ্গে 
কতকট। মিলে যাঁয়_কৃর্মের উপর বাস্থকি বা শেষ তার মাথায় পৃথিবী । 
ধর্মঠাকুরকে যে একদা--সম্ভবত অতিগ্রাচীন অন্-আর্ধ বা অ-বৈদিক এতিনে 
- সাপ কল্পনা করা হত তার প্রমাণ কি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রমাণ 
আছে। মনসামঙ্গলের কাহিনী গোড়ার দিকে ধর্মকাছিনীর সঙ্গে অভিন্ন। 

( মনসাই ধর্মের কামিনী |) বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সবচেয়ে পুরানো । তাতে 

পাই যে শিব মনসাকে সিজুয়া পর্বতে ফেলে রেখে আসবার সময় ধামাইকে 
স্প্তি করেছিলেন, তার রক্ষক ও বাহন রূপে । ধামাই ধর্ম, এবং সে সাপ। পরে 

হয়েছে ঢেমন! বা! টোঁড়া সাপ। এখানে মিলে যাচ্ছে, বাস্থকির উপর বহ্থমতী- 
ধামাইয়ের উপর মনসা। পুরাণে বণিত কৃষ্ণলীলায় পাঁই যে অনুর যখন 
কৃষ্ণবলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরা নিয়ে যাচ্ছিরেন তখন যমুনার তীরে রথ 
রেখে তিনি যমুনার হুদে ডুব দিয়েছিলেন নাগরাজ শেষকে দর্শন ও বদন! 
করতে । হরিবংশে নাগরাজাঁকে বল! হয়েছে ধর্মদেব, তিনি শুভ্র এবং তিনি 

ধর্মাসনগত। নাগন্পী ধর্মদেবতার এক পরিণতি বাস্তদেবতায়। 
ষষ্ঠত ধর্ম অশ্বারোহী যোদ্ধা দেবতা । এ দেবতার আবির্ভাব ধর্মমঙগল- 

কাহিনীর উত্তবের আগেই হয়েছে। ধর্মপূজাপদ্ধতি বর্তমান রূপ নেবার বেশ 
কিছু কাল আগে কোন কোন ধর্মমঙ্গল রচয়িত। একে সিপাহী বেশে কল্পনা 
করেছেন। এ কল্পনার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে। এক, ইরানীয় বুটপরা 

হূর্ধদেবতা-_-যাঁর বিশেষ উপাসক শাকথীগী ব্রাহ্মণ এবং যিনি দুঃসাধ্য রোগের 
পহর্তা রূপে উপাসিত হতেন। ছুই, বিজয়ী মুসলমান শক্তির সিপাহী-রূপ 
কল্পনা । ইনিই ব্রাহ্মণ্য পুরাণে প্রোক্ত ভবিষ্বৎ কন্ধি অবতার । ধর্মের থানে 
- এবং ভার থেকে পীরের থানে_ মাটির ঘোড়া দেওয়া এই যোদ্ধা! দেবতারই 
বিশিষ্ট অর্ধয। 
সপ্তমত ধর্ম গোরূপ দেবতা । আপামের বোড়োদের মধ্যে গ্রচলিত 

কাহিনী অনুসারে ধর্মঠাকুর মরা গোরুর কপ নিয়ে তাঁর পুঅদের ছলনা 
করেছিলেন। তীর সে দেহ ভক্ষণ করেছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীতে 
খর্মকে বৃষ কল্পনা করা হয়েছে। সত্যযুগে তার চার পা ছিল। তার পরে তিন 

সুখে একটি একটি করে কমে কলিকালে কল্পিত হয়েছেন একপাদ ক্ধপে। 
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বৈদিক খষি দেবশক্কির প্রচণ্ডতা বোঁঝাঁতে বৃষের উপম! দিতেন- একথাও এ 
প্রসজে ম্র্তব্য। এখন মনে হচ্ছে, ধর্মপূজ! বিধানে কলিমাজালাল প্রসঙ্গে যে 
গোহত্যার কথ! আছে ত৷ গ্রাচটীনতর গোরূপ-ধর্ম-এতিহেয় এক নব গোমেঞ 
সংস্করণ। মুললমান রাঁজশক্তি খন হ্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম-ঠাকুরের সঙ্গে মিলে 
গেল তখন মৃত গোদেহ ভক্ষণের কাহিনীকে মুসলমানদের কোরবানির সঙ্গে 
মিলিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল । 
অক্টমত শ্বেত পক্জী। ইনিই আবার ধর্মঠাকুরের বাহন ও মর উলুক, বেদে 

ধমের দূত শ্বেত কপোঁত-রূপে কল্পিত। কোন কোন ধর্মমঙ্গল-রচয়িতার কাছে 
ধর্মঠাকুর শঙ্খচিলরূপে দেখা দিয়েছিলেন। 

আরও অনেক স্ুত্রাগত দেবভাঁবনা' এসে মিলেছে ধর্মঠীকুরে । সে সব 
পরবর্তী কালের জোটন। এবং বর্তমান আলোচনার পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নয়। 

্ 

ষে যে স্থত্র ধরে ধর্মঠাকুরের মূলে পৌছই সেই সব স্বত্রের কয়েকটি ধরে 
ধর্মঠাকুরের সঙ্গিনী কেতকা মনসার কাছেও পৌছই। 

প্রথমত কেতকা-মনসা ধর্মের অঙ্গজজা, বেদের যমী যিনি ভগিনী হয়ে ভ্রাতাকে 

কামন। করেছিলেন পতিরূপে । কেতকাঁও ধর্মের কামিনী (কামিন্তা )। বেদের 

কাহিনীতে (এবং আবেস্তাঁয়) যম মার গিয়েছিলেন, ধর্মের কাছিনীতেও তাই। 

খিতীয়ত কেতক বাকুণী। তার প্রতীক ল্ললভর! ( আদিতে মদভর! ? ) 

ঘট, বেদের শ্বেত সোমকলস। তার থেকে নান! পথ-বীক ঘুরে তিনি একদিকে 

হয়েছেন আরোগ্যের দেবতা-_বিষহরি, অপর দিকে শস্যদেবতা ইলা, শ্রী। 
তৃতীয়ত যম-ভগিনী যমুনারূপে কেতকাও কৃর্মদেবতা, তার বাহুন কৃর্ম। 

ধমূনা কালো, গঙ্গা গৌরী। গঙ্গার বাহন মকর-গোরী ছূর্গার বাহন €) 
গোঁধা। 

চতুর্থত তিনি গোরূপিণী বনুদ্ধরা। পুরাণে পৃধূর গোদোহন-কাহিনী 

্র্তয্য।.. এর ইঙ্গিত আবেন্তার প্রাচীনতম অংশে জরখুশ্ত্রের গাথায় আছে। 
সেখার্ৈ হত্যার সম্মুখীন হয়ে আদিস্থষ্ট গোরু আদিদেবের কাছে অস্থনয় করছেন 
ঘাতে তাঁকে মায়া নীঁহয়। কেতকা৷ যেমন একদিকে চণ্ডী হয়ে শিবগৃহিণী 
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হলেন, অপর দিকে ঘাড় হয়ে শিববাহন হলেন। খগ্বেদে পাই যে রুদ্রের 

পত্বী হচ্ছেন পৃষ্নি অর্থাৎ বাঘাফটকা রঙের গাই। এখানে কেতকা-শিব 

বিবাহের আর একটা ছবি পাচ্ছি। বাংল! লৌকিক ধর্মে গোভাগাড়-বাসিনী 
গোমুণ্ু-প্রতীক! ভগবতী দেবীর উৎপত্তিও এই সুত্রে কল্পনা! করতে পারি। 

মনস! পঞ্চমী দেবী, তার পৃজাতিথি হচ্ছে পঞ্চমী। ভগবতী যী দেবী, তার 
পূজাতিথি যী । দেবী ছুজন মূলত এক। তার প্রমাণ শীতল যী । এ দিনে 
বাস্তদেবতার পৃজ|। বাস্তশিল্লে ছেলে-কোলে মননা এবং যী দুইই পাওয়া যায়। 

পঞ্চমত চণ্ডীরূপিণী কেতকা৷ পক্ষিদেবতীও বটেন। দেবকীগর্ভসন্থৃতা 

কাত্যায়নী শিলাপাটে আছাড় খেয়ে শঙ্খচিল হয়ে যান। এ কাহিনী 
স্থুবিদিত। | 

ধর্ম-মনসা (কামিনী ) একদ! যমজ দেবতারূপে একসঙ্গে একর পৃজিত 
হতেন। এখন যেমন ধর্মের গাজনে হয়। কিন্ত প্রায় শুরু থেকেই মনসার 
পদ্ধতি অন্যপথ নিয়েছে । সেই জন্যে এখন ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসার ঘোগা- 

যোগ খুব স্পষ্ট নয়। কেবল একটি ব্যাপারে মিল আছে। সেহচ্ছে বাস্ত 
পুজায়। কিন্তু এখানে ধর্মঠাকুর প্রীয় বিলুপ্ত । ধর্ম যিনি ধারণ করেন, 

তিনিই বাস্তদেব। নাগ পৃথিবী ধারণ করে আছেন। সুতরাং নাগ হলেন 

বাস্তদেব। নাগের থেকে এলেন মনসা । তার থেকে এখন পিজের (মনসা 

গাছের ) ডালে পৌছেছে । উনোনে মনসা গাছের ভাল রেখে এখন বাস্তপূজ! 
করা হয়। উনোন সেদিন বাস্তর প্রতিনিধি, তাই অরন্ধন। নাগের অর্ধ্য 
শীতলতা, আগুনের উত্তাপ নয়। 

মনসার ইতিহাস অতীব বিচিত্র । তা আমি অন্রত্র বিস্তুতভাবে আলোচনা 

করেছি। কৌতুহলীকে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের ভূমিকা (ইংরেজিতে ) 
দেখতে বলি ( বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত )। 

১ 

ধর্মের বার্ষিক (গান) ও নৈমিত্তিক ( ঘরভর! ) পুজা-অনুষ্ঠানে সেকালের 
নাগর ও জানপদ-সংস্কৃতির প্রায় সব আয়োজন সম্ভূত হয়েছিল | সব জাতি, সব 
বৃত্তি ষায় রাঁজসভার যাবৎ পিক সকলেরই স্থান ও মর্ধা্দ স্বীকৃত হয়েছে। 

ধর্মঠাকুর রাজদেবতা। রাজার দর্শন পেতে হলে রাজদ্বারে এসে গোহারি 
৪৮ 
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করতে হত। তারপর রাজদ্বার উন্মুক্ত হত। এইই বারমতি (ছার- 

মৌক্তিক)। রাজঘ্বার খোল! হলে দিগ্দেশাগত দর্শনপ্রার্থীদের ডাক দেওয়া! হত 
রাজার্শনের জন্তে সমবেত হতে । এরই নাম ধর্মডাক | (আধুনিক 'ধর্মের ভাকে' 
অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয় )। রাজসভা মণ্ডপ চৌছুয়ারি। চার দরজায় চার 
কোঁটাল প্রহুরী। ধর্মের সিংহাসন “পাঁট”। তাই প্রধান ভক্তিয়ার মাম 
পাটভক্ত্যা। আর সব ভক্তিয়া রাজসভায় উচ্চপদাধিকত। ধামাৎকক্ি-- 

ধর্মাধিকরণিক, আরিনী-আম্াগ্িক, পড়িহার- প্রতীহার, কোঙারশা্রি_ 

কুমারস্বামী অর্থাৎ কুমারামাত্য, শাস্তিবিগ্রহী__সান্ধিবি গ্রহিক, ইত্যাদি। 
ধর্মের তপন্তা স্থুকঠিন | তাই শালেভর, অর্থাৎ শল্যশধ্য | শালেভর সাধনায় 

ধর্মের সিংহাসন “পাট* কণ্টকশধ্যায় পরিণত তপন্বী উপাসকের জন্তে। 

ধানচাঁষ থেকে আখমাড়াই, এমন কি পাটনি বৃত্তি পর্যস্ত, সব কিছুর স্থান 
আছে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠানে । এগুলি সবই মৌলিক রীতি-আগত নয়, স্থানীয় 
সংস্কৃতিকে কালে কালে আত্মসাঘকরণ। আরামবাগ-ঘাটাল অঞ্চলে 

মুললমান-সংস্কৃতির একট! বড় খাটি হয়েছিল মান্দারন। এখানকার কোন কোন 
স্থানীয় ধর্মঠাকুরের গাজনে তাই মহরমের হাঁসনহোঁসেনের শোভাযাত্রাও 
স্থান পেয়েছে। 

৪ 

ধর্মঠাকুরের শাস্ত্রে উক্ত সৃষ্টিকাহিনীতে কোথাও কোথাও ধর্মের উৎপত্তির 

আগে নীল আর অনিলের উতদ্তবের উল্লেখ পাই। যেমন ধিজ লক্ষণের অনিল- 

পুরাণে। সেখানে ষেকথা আছে তাতে নীল-অনিল যথাক্রমে নাথযোগীদের 

মন-পবন। অনাদিদেবের স্থপ্টি বা হল-_ 

কে হইব নীল কে হইব অনিল 
কার গর্ভে নিরাঞ্ণন স্জজিল শরীর । 

মন হব অনল পবন হুব নীল; 

শূন্ত ভবে করতার হৃজিল শরীর । 

৯. এখানে পাঠ শ্পষ্টভই ভ্রান্ত মমে করি। *মন হষ্ব নীল পবন অনিল” এই পাঠ 
হওয়া! উচিত। 

| 



ধর্মঠাবুয় ও ঈনসা দঃ 

তারপর ইসলামি কাছিনীর হাঁরুত-মারুতের মত বা খগ্বেদীয় টি 
স্বধা-প্রধতির মত 

্ 

সুখ সঙ্গেতে তার! হৈয়৷ গেল রঙ্গ 
নীল অনিল রতি হেয়া গেল ষ্গ। 

আন মাসে আন স্থান মহানিল জানে 

অনিলের১ গর্ভে তথা বাড়ে দিনে দিনে । 

এই গর্ভবিষ্ব ভেঙে আদিদেব ধর্মের জন্ম । 
অনিল 'যে উলুক তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মের হাই থেকে তার জন্ম । 

এখন সমস্যা হচ্ছে নীল নিয়ে। ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কাহিনীতে বা! পুজাবিধানে . 
নীলের নামগন্ধ নেই। নীল এখন পূজিত হন মেয়েদের দ্বারা, চড়ক-পূজার 
আগের দিনে শিবেরই প্রকাশান্তর () বলে। পশ্চিমবঙ্গে সম্তাঁনবতী নারীর! 

নীলের উপোস করে। এখন নীল নারীরূপেও কন্পিত হুন- _নীলাবভী। 

মনে হচ্ছে, হয়ত নীলাবতী কথাটি ভেঙেই “নীলের (ঘরে) বাতি? 

কৃষ্টি হয়েছে । তবে এটা আপাতত অ্ুমান মাত্র। উল্টোঁটাও সমান সম্ভব 
_ অর্থাৎ নীলের বাতি থেকে নীলাবতী (লীলাবতীর সাদৃশ্তে? )। কিন্ত 
নীলাবতী কল্পনাকে খুব অর্বাচীন বলতে পারি না। মনে হয়, উলুক যেমন 
অনিল, কেতকা-কামিন্া-বস্থমতী তেমনি নীল। এ অঙ্থমানের পোষণে বলতে 

পারি, ধর্মপূজাপদ্ধতিতে কামিন্তার ধ্যানমন্ত্রে তাকে বলা হয়েছে, “নীলজীমৃত- 
সংকাশং.."নদা মদনবিহ্বলাং."*ৰেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্*। বহ্থমতীকে 

স্যামপুষ্প দিয়ে পূজা করবার বিধি আছে। আর তীর ধ্যানে বল! হয়েছে 

প্ামাং'"বন্থুধাং ভজামহে”। 

ধর্মঠাকুরের বর্তমান রূপ গড়ে ওঠবার অনেক আগেই নীলের সঙ্গে শিবের 
যোগ সাধিত হয়েছিল। বেদের নীললোহিতের মধ্যে আমি এরই ইঙ্গিত 
দেখছি। লোহিত যদি রুদ্র (রুধ থেকে, তুলনীয় রুধির ) হুন তাহলে 

নীল কি আমাদেরই নীল? নীললোহিত কি নীলসহিত রুত্র ? নীল যদি 

কামিন্তা হন তবে এর অর্থ করা যেতে পারে। কামিল্তার প্রতীক জলভরা 

হাড়ি। ধর্মপৃজাতে তাকে “নমন্তে কামিনাকুণ্ডে” বলে বন্দনা করা হয়েছে। 

১ পাঠ 'নীলেয়' হওয়] উচিত। 
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কামিন্তা কুওস্থিত ধর্মশিল! নীলবেটিত রুদ্র, এ অনুমান করতে পারি। পুরানো 
বাংল! সাহিত্যে আমি শুধু এক জায়গায় নীলদেবতার (1) এবং শিবের 
নীল-বেষ্টনের উল্লেখ পেয়েছি । সে হচ্ছে শ্রীকককীর্তনের বাণখণ্ডে। রাধ! 

নিজের লাসবেশ বর্ণন! করছেন, ৃ 

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ-ঈশ্বর হর 
কেশপাশ নীল বিষ্যমানে। 

সির দিন্দুর নুর ললাটে তিলক চাঁদ 

নয়মত বসএ মদনে । 

সুতরাং নীলকে শিবের আবরণ-দেবতা এবং ধর্মের কামিন্তা৷ মনে করা সঙ্গত। 



পশ্চিমবঙ্গের বিচ্যাসমাজ 
শ্রীদীনেশচল্দ্র ভট্টাচার্য্য 

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশের সর্বত্র শান্ত্ব্যবসায়ী পণ্ডিত দ্বারা অধ্যুষিত 
বিচ্াপমাজ বা! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিরাজমান ছিল-_ 
তাহাদের সম্যক বিবরণ দেওয়া! সমুদ্রের তরঙ্গ-সংখ্যাগণনার ন্তায় অধুনা 

একান্তভাবে অসম্ভব। আমরা কেবল দিগ্দর্শনন্ব্ূপ পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় 

প্রধান সমাজের বিবরণ অতিসংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি । ইংরাঁজ-শাসনে 

বন্গদেশ জেলায় বিভক্ত হইয়! স্থনির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে ছিল বহুশত 
পরগণা ব৷ ক্ষুত্র-বৃহৎ রাজ্যসমূহ | প্রত্যেক পরগণায় বা! রাজ্যে একটি করিয়! 
“রাজপপ্ডিত”-গো্ী থাকিত এবং তীহাঁদের নির্দেশক্রমে রাজ্যের যাবতীয় 

বিবাদের মীমাংসা হইত-্যবহারিক, সামাজিক অথবা ধর্মঘটিত। বলা 
বাহুল্য, এই রাঁজপপ্ডিতগণ সকলেই শাস্ব্যবসায়ী বিদ্বদ্গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিতেন 

এবং ব্যবহারকাণ্ডে তাহাদের মর্যাদা বর্তমান জিলা-জজ্দের তুল্য ছিল। 

পাঠান ও মোগল আমলে পরগণাসমূহ ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
রাঙ্গপণ্ডিতদের পরিচয়াদি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সময়েই নবহীপ বি্ভাসমাজের 
উৎপত্তি-_ইহার মর্ধাদা ব্যবহারকাণ্ডে ও ধর্মশাস্ত্রে হাইকোর্টের তুল্য ছিল। 
অথচ ইহার উৎপত্তি ও কালক্রমে “ভারতীর রাজধানী” রূপে পরিণতি কেবল 
একটি রাজগোচী বা তংপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বৎসমাঁজের দ্বারা হয় নাই--অনেকটা 

স্বাধীনভাবে আপামর জনসাধারণের মর্ধাদাদানে ইহা গড়িয়া! উঠিয়াছিল। 
নবহ্ীপের পণ্ডিত ও ছাত্রদের অসামান্ত মর্ধাদা প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজ শাসক- 

গোঠী প্রমাদ গণিলেন। তাহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের মর্ধাদা ক্ষু্ন করার 

ষাবর্তীয় উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদের 'মানস'-পুত্রদের সাহায্যে সফলকাম 
হইয়াছিলেন। বর্তমানে শান্ত, শাস্ত্রী ও শাস্্ীয়াচারের প্রতি মর্ধযাদাবোধ সর্বত্র 

এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে বিলুপ্তপ্রায় । এই গ্রন্থে পঙ্ডিত-সমাজের যথাসম্ভব 
বিবরণ সঙ্ধলনে আগ্রহ দেখাইয়া সুযোগ্য গ্রন্থকার যে পুনরুজ্জীবিত মর্ধাদার 
আভাস সি করিতেছেন তাহা অভিনন্দনযোগ্য । 

নবীপে পরে কেবল ন্তায়শাস্ত্র ও স্থতিশাস্ব্ের চর্চা চরষপর্যারে প্রচ 



৭৫৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

ছিল-ব্যাকরণাঁদি লঘুশাস্্ সেখানে পড়ান হইত না। নৈয়ায়িকদের বিবরণ 
গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । এখানে কেবল স্মার্ড গ্রস্থকারদের একটি তালিকা- 
মাত্র সঙ্কলিত হইল। মহাপ্রভুর সমকালীন শ্রনাথ আচার্চচড়ামণি এবং 
তাহার প্রতিঘন্বী হরিদাস তর্কাচার্য উভয়েই নবহ্বীপে বসিয়া! বহুতর গ্রস্থ রচনা 
করেন। হরিদাঁন শ্রান্মবিবেকের টীকায় এবং শ্রাদ্ধনি্ণয়-গ্রন্থে ১৪২৪ ( অথবা 
চৈত্রাদি ১৪২৫) শকাবে চেত্র-মলমাসের উল্লেখ করিয়াছেন ( ১৫০৩ খ্রী.) 

--তীহার গুরুর ক্নাম ছিল ধরণীধর আচার্যসিংহ। শ্রান্ধবিবেকের টাকায় 
(৩৪-৫ পত্রে) অপর একটি মুজ্যবান্ তথ্য লিখিত আছে--১৩৯৭ শকাবে 
(১৪৭৫-৬ গ্রী.) একই বৎসরে ছুইটি মলমাস হুইয়াছিল। (বাসদের সার্বভৌমের 
পিতা ) “বিশারদ” একথা লিখিয়া গিয়াছেন এবং তৎকালে গোৌড়ের স্থলতান 
ছিলেন “বারবক সাঁহ”। হরিদাস ও তাহার প্রায় একপুরুষ পরবর্তাঁ বগড়ী 
অঞ্চলের গৌতম-গোত্র "কৌমুদী”কার (১৪৫৭ শকে জীবিত ) গোবিন্দানন্দ 
কবিকস্কণাচার্য উভয়েই শ্রীনাথের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীনাথের পুত্র 
রামভন্র স্ায়ালঙ্কার ( দায়ভাগের টাকাকার ) এবং হুরিদাসের পুত্র অচ্যুত 
চক্রবর্তা (দায়ভাগ, হারলত! ও শ্রাহ্ধবিবেকের টীকাকার ) উভয়ই নবন্ীপের 
বিখ্যাত স্মার্ভ ছিলেন। কিন্তু শ্রীনাথের শেষ বয়সের ছাত্র বন্দ্যবংশীয় "্মার্ত 

ভট্টাচার্য” রঘুনন্দন ২৮ তত্ব ও কতিপয় প্রকরণ রচন! করিয়া একমাত্র “শৃূলপাণি 
মহামহোপাধ্যায়* ব্যতীত পূর্বতন সকল গ্রস্থকাঁরের কীতি লোপ করিয়া দিয়া 
অপূর্ব সাঁফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থরচনার কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রী _- 

তিনি মহাপ্রভুর প্রায় একপুরুষ পরবর্তা ছিলেন। তাহার শেষ বয়সের ছাত্র 
বৈদিক বংশীয় জগদীশ পঞ্চানন তাহার গ্রন্থ গ্রচারের প্রধান সহায়ক হুইয়া- 

ছিলেন। জগদীশ অগ্নিবেশ্ত গোত্র এবং শ্রাদ্ধবিবেক, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি 

বহু গ্রন্থের টীকাকার। তাহার প্রপৌত্র গোপাল হ্যায়ালঙ্কার (১** বৎসর 
বয়মে ১৭৯১ শ্রী. ত্বর্গত ) নবধীপের “প্রধান” ম্মার্ত এবং ইংরাজ শাসককল্পিত 
“বিবাদা্ণবসেতু” গ্রন্থের ১১ জন রচয়িতৃগোীর নেতা ছিলেন। 61000 

0:০৫৪ নামে অনুদিত হঠ্য়া ইছা বারা বহুকাল হিন্দুদের মোকদ্দম| নিষ্পত্তি 
হইয়াছিল। পরে 0০16৮:০০1 সাহেব ত্রিবেণীর জগন্লাথ তর্কপথশনন রচিত 

বিধাঁদডঙ্গার্ণব 18550 নামে বৃহৎ চারিখণ্ডে অন্থবাদ করিলে 3670০০ 0০৫৪ 

বিল হইয়া যায়। রাঁজ। কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে মুখ-বৎদীয় অবহীপেয় রাযানন্দ 



রর পশ্চিমবঙের বিস্ভাসমাজ দ৫৬ 

বাচম্পতি নানা গ্রকরণে বিভক্ত “কৃতারাজ” গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তংপূর্বে 
বারেন্রশ্রেণীয় চন্দ্রশেখর “ছুর্গতপ্তন* ও “তত্বসন্বোধিনী" নামে স্থৃতি ও মীমাংসার 

অতি পাপ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ঘচন! করেন। বিগত শতাবীতে গোপাল গ্ায়ালঙ্কারের 
ছাত্র “গেয়ে” রামনাথের পুত্র রামলোচন ন্ায়ভূষণ তিথিতব্বাদির উপর “পত্রিক1” 

রচন! করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। 

দায়ভাগ ও শ্রাহ্ধবিবেকের শেষ টীকাঁকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ( বৈদদিক- 

শ্রেণী) নবদ্ীপনিবাসী ছিলেন। তিনি ১৭০৯ গ্রীষ্টাব্বের কিঞিৎ পূর্ববর্তী । 

নব্যন্যায়ে গদাঁধরের ন্যায় নব্যন্থৃতিতে শ্রীকৃষ্ংই চরম পরিণতি আনিয়া 

দিয়াছিলেন। বিধর্মী শাসকগোষ্ঠীর আমলে ন্মার্ত পণ্ডিতদের প্রধান আলোচ্য . 
ব্যবহারকাণ্ড ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া! গেলে তাহাদের প্রতিভ। শ্রীরুষ্-গ্রবত্িত 
কুপ্মাতিসুক্্ম বিচারপদ্ধতিতে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রীরুষ্ণের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী 
মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারও নবদ্ীপনিবাসী এবং দায়ভাগ ও শ্রাদ্ধবিবেকের 

টাকাঁকার। কিন্ত কাবাপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণের টীকাঁকাররূপেই তীহার 

খ্যাতি অধুনা স্থপ্রতিষ্ঠিত। শেষোক্ত টীকা অবাঙ্গালী কর্তৃক মুক্রিত 
হইয়াছে। 

এতত্তিন্ন নবদ্বীপে আরও অনেক ম্মার্ত নিবন্ধ ও টীকা রচিত হইয়াছিল 

যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । আমর! গোবিন্দ ম্যায়বাগীশ রচিত জ্যোতিনির্ণয় 
ও শুদ্ধিরত্ব দেখিয়াছি । শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক অজ্ঞাত নিবন্ধের বচন উদ্ধৃত 

হইয়াছে। 
রঘৃনন্দনের অল্প পরবর্তা গোঁপাল পি্ধান্তবাগীশ বহু স্বতির নিবদ্ধ রচনা 

করেন। তত্রচিত ব্যবহারকৌমুদী (১৫৩৫ শক ), শুদ্ধিকৌমুদী (১৫৩৪ শক ) 

ও প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী বাঙ্গলার বাহিরে প্রচারিত হয়। কিন্ত, আশ্চর্যের বিষয়, 
ব্্দেশে তাহার নাম ও গ্রন্থ বিদিত নছে। সম্ভবতঃ তিনি নবন্বীপনিবাসী 

ছিলেন না। 
এ সময়ে রামচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য ২৪ প্রকরণে বিভক্ত পকৃত্যকৌমুদী” নামে 

এক বিরাট নিবন্ধ রচনা করেন। তাহার কিয়দংশ আমর] দেখিয়াছি, বেশ 

পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাহার পরিচয়ারদি গবেষণীয়। রঘুনন্দনের কিঞিৎ পরে গোপাল 
্টা-পঞ্চানন পনির্পন* নামে বহুতর স্বতি-নিবন্ধ রচনা করেন-_-অশৌচনিরপয়ের 
রচনাকাল ১৫৩৫ শক (২৬১৩ রী )। এই “বৃদ্ধ* পঞ্চাননের নিব বালা 



৭৬5 পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

সর্বত্র এবং মিথিলায়ও প্রচারিত হুইয়াছিল। তাহার পরিচয়াদি অজ্ঞাত-_ 
তিনি নবহীপনিবামী নাও হইতে পারেন। 

নবন্ধীপের পর গুপ্তিপাড়া, শীস্তিপুর, উলা প্রভৃতি সমাজের শত শত 
পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। কতিপয় খ্যাতনামা গ্রস্থকারের উল্লেখ মাত্র করা 
সভভবপর। গুপ্তিপাড়ার “দেবাংশ* পণ্ডিত রাঁঘবেন্তর শতাবধান ভট্টাচার্য্য 
আগ্রার নিকট গৌঁড়ক্ষত্রিয় রাজ! রূপারামের সভায় “রামপ্রকাশ” নামে স্থবৃহৎ 
স্বতিনিবন্ধ রচনা! কব্রেন। তাহার পুত্র চিরঞ্ীব বিদ্বম্মোদতরপ্গিণী প্রভৃতি রচনা 
করিয়া ভারতবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার! চট্টবংশীয়। চট্টশোভাকরবংশীয় 
শিমলানিবাণী কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ আসামরাজের গুরু-_-অগ্যাঁপি "পর্বতীয়৷ 
গৌসাই” কৃষ্রামের বংশ আসামের বহু সন্রাস্ত বংশের গুরু । কৃষ্ণরাম 
শিবসিংহের জন্ত ছুর্গোৎসবপদ্ধতি ও শতচণ্ীবিধি রচনা করেন। গুপ্তিপাড়ার 
শোভাঁকরবংশীয় সিদ্ধ পুরুষ “মহাঁকবি* মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার *শ্যামাকল্ললতিকা” 
১৫৯৪ শকে ( ১৬৭২ শ্রী) রচনা করেন। তৎপর স্প্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিচ্ভালঙ্কার 
চিত্রচম্প্ প্রভৃতি বছ কাব্য রচনা করেন। তিনিও বিবাদার্ণবসেতুর অন্যতম 
রচয়িতা । 

শান্তিপুরের রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের 
টীকা, গ্তায়ের পত্রিকা, বৈষ্ণবশাস্তর প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়। সর্বত্র 
খ্যাতিলাভ করেন। 

উলার রঘুনাথ সার্বতৌম ( নপাড়ী বন্দ্যবংশীয় ) সংরত্যমুক্তাবলী, স্মার্ত- 
ব্যবস্থার্ব (রচনাকাল ১৫৮৯ শক) প্রভৃতি রচনা করিয়া সর্বত্র বিখ্যাত 

হইয়াছিলেন। তীহার চপেটাঘাতে এক বী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় ("অয়ং চপেটকেন 
দাসীং হত্যা চকার” )। নবন্বীপরাজ রাঘব বলিলেন-_কাজটা দৈত্যের মত 
হইয়াছে। তদবধি তাহাদের খ্যাতি হয় “দৈত্যবংশ* ( অধুনা নবীপবাসী )। 
তাহার পৌত্র বীরেশ্বর পধশনন বিবাদারর্বসেতুর অন্যতম রচয়িতা । 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বহু পূর্বেই ত্রিবেণীমমাজের খ্যাতি বাঙ্গলার সর্বত্র 
প্রচারিত ছিল। জগন্নাথের লময়ে তাহা পরাকাণ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাহার 
পিতা! রুত্রদেব তর্কবাগীশ বহু কাব্য-নাটকের টীকা রচনা করেন- -শবুস্তলা, 
নৈহ্ধ ও' প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টাক! পাওয়া গিয়াছে। রুজ্রদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
তবদেব ভ্তায়ালঙ্কার ১৬ «কলায়" বিভক্ত বিরাট “ম্থৃতিচ্ত* গ্রন্থ রচনা করেন 
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--তীহার অন্ত গ্রস্থও ছিল। রুত্রদেবের জ্যেষ্ঠতাত চন্দ্রশেখর বাচম্পতি সমগ্র 
বঙ্গদেশে একজন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত ছিলেন-তীহার নিবন্ধের নাম শ্বতিসারসংগ্রহ, 
দ্বৈতনির্ণয় ও মীমাংসাশান্ত্রে ধর্মদীপিকা। তাহার পিতামহ গঙ্গাদাস 

বিস্ভাভূষণ, রঘুনন্দনের কিছু পূর্বে নান! নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
কেবল “ছুর্গোৎসবপদ্ধতি” পাওয়া যাঁয়। 

রঘুনন্দনের কিঞ্চিৎ পরবর্তী যাঁদব বিদ্যাভূষণ “শ্বতিসার* রচনা করেন-_ 
তাহার বুল প্রচার হইয়াছিল এবং নান৷ প্রকরণের বহু প্রতিলিপি অগ্ঠাঁপি 
পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিচয়াদি অজ্ঞাত। 

গঙ্গার উভয় তীর, মুখ্রিদাবাদ হইতে কলিকাত। পর্যস্ত, ইংরাজ শাসনের 

আরম্ভকালেও অগণিত মানা দেশীয় চতুষ্পাঁঠীর ছাত্রত্বারা মুখরিত ছিল-_ 
ভারতবর্ষের ( এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর ) অন্যত্র কোথাও বিদ্যাবিলাস এতদূর 
প্রসারিত হয় নাই। কুমারহট্ট, বংশবাটী, নৈহাটা, ভাটপাড়।, গোন্দলপাঁড়া, 
ভক্বেশ্বর, মূলাঁজোড়, ইছাপুর, কোননগর, উত্তরপাঁড়া, বালী প্রভৃতি বিদ্যা- 
সমাজের শত শত পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে গ্রন্থকার বিরল 

হইলেও অনেকের পাতডত্যখ্যাতি বাঙ্গলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। 

৬জয়কুষ্ণ মুখাজির জীবদ্বশায় দুইজন সাহেব উত্তরপাড়াঁয় আসিয়াছিলেন 

“বৌদ্ধাধিকার” গ্রন্থের আলোচনার জন্য। তৎকালীন নৈয়ায়িকশ্রে্ঠ কোন- 
নগরের মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ব আসিয়া বলেন, এ গ্রন্থের পঠনপাঠন 
বঙ্গদেশে বিলুপ্তপ্রায়-_উত্তরপাড়ার মহানৈয়ায়িক জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের এক 
মাত্রাজী ছাত্রের নিকট প্রেরিত হুইয়া সাহেবরা কৃতকার্য হইয়াছিলেন এবং 
জয়কুফ্বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। 

পবিত্র গঙ্গাতীর ছাড়াও রাঢ় অঞ্চলে এবং নদীয়৷ ও ২৪-পরগণার মধ্যে 

প্রতি গণডগ্রামে চতুষ্পাঠী ছিল-_ আমরা শত শত পণ্ডিতের নাম পাইয়াছি। 
স্যায়ের পত্রিকাকার ভারতবিখ্যাত দুলাল তর্কবাগীশ (বাসস্থান সাতগাছিয়া, 
বর্ধমানের অন্তর্গত ), বিবাদার্ণবসেতুর অন্যতম রচয়িতা কপারাম তর্কসিদ্ধান্ত 
( বাকুলীয়া, হছগলী ), তদানীস্তন স্মার্তশ্েষ্ঠ কপারাম তর্কভূষণ (পশপুর, হুগলী), 
মহেশ স্তায়রত্বের গোষ্ঠী (নারীট, বিকরা, শিল্পাখালা, হরিপাল প্রভৃতি ) 
জগন্মোহন তর্কসিদ্ধাত্ত (শালিখ! ) প্রভৃতি খ্যাতনামা ছিলেন। ইহারা 
মকলেই রাট়ীয় ব্রাহ্মণ। সন্ান্ত রাট়ীয় বৈষ্যবংশীয় ভরত মলীক তুরক্থটের 

রা 
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ব্রাহ্মণ রাজ! প্রভাপনারায়ণের সভাসদ্ এবং রাজপুত্রের শিক্ষক ছিলেন। 

তাহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বিংশাধিক এবং সবগুলিই অতি পাণ্ডিত্াপূর্ণ। 
প্রচলিত সমস্ত কাঁব্যের উৎকৃষ্ট টাক! রচনা করিয়া তিনি মঙ্লিনাথের সভায় 

অসামান্ত গ্রতিষ্ঠ। অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার বাড়ি ছিল হুগলী-বর্ধমানের 
সংযোগস্থলে “পিত্ডিরা” গ্রামে । তন্রচিত শেষ্টগ্রস্থ অমরকোষের টীকা ১৫৯৯ 

শকাবে রচিত হয়। 

বৈগ্যবাটার নিকট “দীর্ঘাঙ্ক” অর্থাৎ দীগঙ্গগ্রামে গঙ্গাতীরে “দত্ব”-উপাঁধি 

এক স্থবিখ্যাত বৈগ্যগোগী ছিল-_নবাব্ধত্ত তাহাদের বাস্গ্রাম “বৈগ্যপুর” 
(গ্র্যাগুয্্যাঙ্ক রোডের সংলগ্ন ) এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এই 'বংশে “কবিচন্দ্র” নামে 

একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন । তাহার স্থবুহৎ বৈচ্যক নিবন্ধ “চিকিৎসা- 

রত্বাবলী” ১৫৮৩ শকাবে রচিত হয় (১৬৬১ খ্ী.)। তত্রচিত ১৬ প্রকাশে 

বিভক্ত “কাব্যচন্দ্রিক।” নামক অলঙ্কারগ্রস্থ আমর! পাইয়াছি। তিনি সারলহরী 

ও ধাতুচন্দ্রিক। নামে ব্যাকরণগ্রস্থও রচনা! করেন। 

হুগলীর অন্তর্গত স্থগন্ধ্যার কায়স্থকুলীন “বন্থু রায়” বংশ মোগল আমলে 
অতি প্রপিদ্ধ আমুর্বেদব্যবসায়ী ছিলেন। তাহাদের রচিত অনেক বৈগ্যক 
নিবন্ধ ছিল--পাশ্চাঁত্য সভ্যতার কোটিপরিমিত অশ্ববলের পেষণে সব 

ধূলিসাৎ হইয়াছে । কেবল একটি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ “বৈগ্যরাজ* রচিত “হুখবোধ* 
(১৬২৪ শকাবে রচিত ) ভাগ্যচক্রে লগ্নে পৌছিয়া কোনপ্রকারে বাচিয়া 
গিয়াছে । 

রাঢ় অঞ্চলে বহু বিখ্যাত বৈগ্ক গ্রন্থকার ছিলেন। তাহাদের মুকুটমণি 
ছিলেন “নিরোল” নিবাসী “প্রধোগাম্বতৈর" রচয়িতা বৈদ্-চিস্তামণি এবং তদীয় 

গুরু দিগন্তবিশ্রাতকীত্তি নানা গ্রন্থকার নরসিংহ কবিরাঁজ। বাসবদত্তার টাকা» 

রসরত্বমালা, মধুমতী ও তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করিয়া নরমিংহ 
দে-যুগে অসামান্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বাড়ি ছিল বর্ধমানের 
অন্তর্গত ন'পাড়া গ্রামে। 

ইহাদের সফলেরই পূর্ববর্তা প্রায় ১৫** এ, বিদ্যমান শিবদাল সেন চরকের 
টীকা, চক্রুদত্তের টীকা (মুত্রিত ), আষ্টাঙগহদয়ের টীকা (.মুত্রিত) এবং 

চক্রপাণির ভ্রবাগুণের টীকা রচন! করিয়া চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। তাহার 
পিত৷ অনস্ত গৌড়াধিপতি বারবক্ সাহের “অন্তরঙ্গ” এবং 'সাংখ্যশান্ে গ্রবীণ 
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ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী টৈগ্ঠ ও কায়স্থদের অবদান একখণ্ড বিরাট 

গ্রন্থে কীর্তন করিয়! শেষ কর! কঠিন। 
অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণের টীকা রামচরণ তর্কবাগীশ 

১৬২২ শকাবে রচনা করেন-_এই বহুমুদ্রিত টীকা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার 
লাভ করিয়াছে । রামচরণের বাড়ি ছিল ( হুগলী জেলার আন্তর্গত ) "পাশণ্ডা” 
গ্রামে_তাহার বংশধরগণ অগ্যাপি আত্মবিস্বত অবস্থায় সেখানে এবং পার্বর্তা 
কতিপয় গ্রামে বিদ্যমান আছে। রামচরণের পিতৃব্যপুত্র মুনিরাম বিদ্াবাগীশ 

অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন-_নবদ্বীপে পর্যস্ত তাহার খ্যাতি হইয়াছিল, 
যদিও তাহার রচিত গ্রন্থাদি ইংরাঁজশাপনে বিলুগু হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের , 
স্থপ্রণিদ্ধ অধ্যাপক নানা গ্রন্থকার প্রেম্টাদ তর্কবাগীশ ( ১২১২-৭৪ বঙ্গাবয ) 
মুনিরামের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিলেন। এই পণ্ডিতবহল “সভাপশ্ডিত”গোঠী 
“অবসথী” চট্টরবংশীয়। বাঙ্গলার সর্বত্র এ জাতীয় সভাপপ্ডিত ও রাজপত্তিত- 

গোঠী বিদ্যমান ছিল-_কিন্তু তাহাদের কীতিকথা বিলুপ্ত হইতে না৷ দেওয়ার 

কোন ব্যবস্থাই অগ্ভাঁপি হইতেছে ন1। 

বঙ্গদেশে যে সকল বিদ্যাঁসমাজ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সাধারণ লোকে 

তাহাদের খ্যাতি-স্থচক “ছোট নদে” “দ্বিতীয় নবদ্বীপ, 'নিম-নবন্ধীপ' প্রভৃতি 
সংজ্ঞা সহি করিয়াছিল। এইরূপ নদীয়ার প্রতিরূপক বহু গ্রাম পশ্চিমবঙ্ধে ছিল। 

কিন্তু নবদ্ীপের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়া কয়েকটি সমাজ গড়িয়া! উঠিয়াছিল-_ 
তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর ও বাকৃলা এবং পশ্চিমবঙ্গে খানাকুল- 

কফনগর। শেষোক্ত সমাজের বিবরণ অতিসংক্ষেপে লিখিত হইল। রঘুনাথ 
শিরোমনির সহাধ্যায়ী তত্বচিস্তামনির টীকাঁকার ও ভাষারত্ব-নামক নিবদ্ধকার 

কণাদ তর্কবাগীশ খানাকুলনিবাপী ছিবেন। তাহার বংশ (উন্দুরার বন্দ্যঘটা ) 
অস্ভাপি তথায় বিদ্যমান আছে। কণপাদ হইতেই খানাকুল-সমাজের উৎপত্তি। 

সাহার পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন জানা যায় না। তাহার প্রায় ১৫* বৎসর 
পরে বিখ্যাত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর কায়স্থ জমিদার বংশী রাঁয়ের সভায় 

বহুতর স্বতিনিবন্ধ রচন! করিয়! কোন কোন বিষয়ে নবন্বীপের মতের সহিত 
পার্থক্য হি করেন। অগ্ভাপি এ সমাজের অন্তর্গত নাতিঙ্ষুত্র অঞ্চলে ( হুগলী, 

হাওড়া ও মেদিনীপুরের কোন কোন অংশে ) “বাডুর্ধ্যে ঠাুরের* ব্যবস্থা 
অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। তাহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ১৬৬৪ গ্রীষ্টাবে রচিত 
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ধাতুরত্বাকর, স্থৃতিনারসঞ্চয়, স্বৃতিসর্বন্ব, শাস্তিকতত্বামৃত স্থগ্রচারিত। তাহার 
সর্বশেষ গ্রন্থ “ম্থৃতিসার' তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে 
১৬০১ শকের একটি জ্যোতিষগণনার উল্লেখ আছে এবং ১৬০৩ শ্কাকের 
ক্ষয়মাস “ভাবী” ( অর্থাৎ হইবে ) বলিয়! উল্লিখিত আছে। এ সময়েই তাহার 

স্তত্যু হইয়া থাকিবে । তিনি “সপ্তশতী” কুলড্যাল বংশে বিবাহ করিয়া 
খানাকুল-কৃষ্নগরের অধিবাসী হন। তাহার অতি বিস্তীর্ণ বংশধারা পশ্চিম- 

বঙ্গের নানাস্থানে ছড়ইয়। আছে এবং তন্মধ্যে প্রায় ১০* জন শাস্ত্রব্যবসায়ী 
পণ্ডিতের নাম পাঁওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় তাহাঁর 

বংশধর ছিলেন । 

নারায়ণের বংশে পরেও অনেক গ্রন্থকার ছিলেন--তম্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 

ছিলেন নারায়ণের পুত্র কষ্ণদেব স্মার্তবাগীশ। তত্রচিত কতিপয় স্থতিনিবন্ধ 
একসময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত ছিল- প্রায়শ্চিত্বপংগ্রহ ও প্রযোগসার তন্মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য । ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালী-পণ্ডিতরচিত অত্যন্ত দুস্পরাপ্য । 

মারায়ণের বংশধর রামশঙ্কর চূড়ামণি ১৮শ শতাববীর শেষভাগে একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি “সারাবলী” নামে গীতার টীক৷ রচন! 

করিয়াছিলেন। তত্িক্ন তদ্রচিত হুংসদুূতের টাকা এবং আনন্দলহরীর 
রামপক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। নারায়ণবংশীয় সর্বশেষ বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক কালিদাঁদ তর্কপিদ্ধান্ত (১২৮৯ সনে স্বর্গত ) *শ্রীরামস্তোত্রশতকং? 
রচনা করিয়া মুত্রিত করিয়াছিলেন। এই ্থপ্রসিদ্ধ বিদ্বংসমাজের কীতি 
পৃথক্ গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়া! উচিত। 

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি পণ্ডিতসমাঞ্জ বহু শতার্ী ধরিয়া পৃথক্ অস্তিত্ব 

অক্ষু্ন রাখিয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ মল্পরাজবংশের রাজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই 

“বিষুপুর” বিষ্যানমাঁজও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । প্রাচীন কাঁল হইতে বিষুপুরের 

বন্ধ পণ্ডিত নানা শাস্ত্রে বহু গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা কেবল 

দিগস্তবিশ্রতকীতি কাশীনাথ বাচম্পতির নামোল্লেখ করিতেছি। তিনি 

রঘুনন্দনের প্রধান তত্বগ্রস্থের উপর যে উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন 
তৎসমৃহ.বাঙ্গলার সর্বত্র এবং নবন্বীপে পর্যস্ত স্থগ্রচারিত হইয়া একাধিকবার 

মুক্িত্ব' হইঘ্াছে। নব্যস্থবতির অবগ্তপাঠ্য গ্রস্থকাররূপে তাহার এই কীতি 
অতুলনীয়। তিনি মক্সাধিপতি গোপাঁলসিংহের ( ১৭২৩-৪৮ হ্রীঃ) সভায় 
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ছিলেন এবং রঘুনন্দনের টীকা ব্যতীত অন্ঠান্ত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । 
তাহার বংশ ( খখেদী মৌদ্গল্য গোত্র ) অগ্ভাপি নানাস্থানে বিগ্কমান আছে। 

মেদিনীপুর ত্রাহ্মণভূম-নিবাী চণ্ডীর বিখ্যাত টীকাকার গোপাল 

চক্রবর্তী বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাহার রচিত গ্রন্থরাজির বিবরণ অন্যত্র 
লিখিয়াছি (প্রবাসী, আযাঁঢ় ১৩৬৩, পৃঃ ৩০২-৪ )। 

উপসংহারে বঙ্গদেশের বেদাস্তচর্চার কথা সংক্ষেপে বলিয়া এই আলোচন! 

শেষ করিলাম। বঙ্গদেশের রেদাস্তের চর্চ। অস্ততঃ শ্রীধরভটের পূর্ব হইতেই (প্রায় 
১০০০ শ্রী.) ধারাবাহিক প্রচলিত ছিল এবং নব্যন্তায়ের চাপেও তাহা সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হয়নাই। বাসুদেব সার্বভৌম স্বয়ং গ্রধানতঃ শঙ্কর মতের বৈদাস্তিক ছিলেন 
এবং তাহার পিতা বিশারদও ছিলেন "বেদীস্তবিষ্যাময়” ৷ সার্বভৌম-রচিত 
"অদ্বৈতমকরন্দে”্র টীকা পুরীতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উলা-নিবাশী ন্মার্ত 
রঘুনাথ সার্বভৌম "অদৈতার্ণব” নামে বেদাস্তগ্রস্থ রচনা করেন। কৃপারামের 
নব্যধর্মপ্রদীপ, শিবরামের মুক্তিবাদটাক প্রভৃতি গ্রন্থে ১৮শ শতাবীতেও 

বেদাস্তচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
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গ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক | 

এই গ্রন্থখানির প্রাজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয়ের একাস্ত অন্থরোধে 
এই বৃদ্ধ বয়সে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের খানিকটা প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ 
লিখিয়! দিতে বাধ্য ছুইয়াছি। এই ক্ষুত্র বিবরণী লিখিতে সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ 
প্রদান করিতে পারি নাই বলিয়া একটু দুঃখিত আছি। সে যাহা হউক, এই 
(ভৌগোলিক বৃত্তানস্তগুলি স্ধীজনের নিকট একেবারে উপেক্ষিত হইবে ন৷ 
বলিয়া আশা করি। 

বর্তমানে নবগঠিত পশ্চিম বাঙ্গালা প্রদেশে দুইটি বিভাগ আছে-_বর্ধমান 
বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং এই ছুই বিভাগে যতগুলি জেলা আছে, 
তন্মধ্যে বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলির নাম হুইল-_বীরভূম, বর্ধমান, বীকুড়া, 
হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর এবং প্রেলিডেন্সি বিভাগের জেলাগুলির নাম 
হইল- দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, 
মুশিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা। কলিকাতা ত্বতন্্ জেল। বিশেষ। 

পশ্চিম বাঙ্গালার এই সব জেলার প্রাচীন এঁতিহাসিক-ভৌগোলিক বিবরণ 
আমাদের এই প্রবন্ধে বিবেচ্য। কিন্ত ইহার বিবেচনায় সংযুক্ত বাঙ্গালাদেশ 
অর্ধাৎ পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ (বা পূর্বপাকিস্থান ) লইয়! গঠিত সারা বাজালাদেশের 
ভৌগোলিক সংস্থানের কিছু পরিচয় না থাকিলে প্রতিপাদ্য পরিচয় বুঝা একটু 
কষ্টকর প্রতিভাত হইবে। সকলেই জানেন যে, বর্তমান পূর্ববাঙ্গালায় তিনটি 
বিভাগ আছে--ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ এবং এই 
তিনবিভাগে অনেকগুলি করিয়া জেলাও আছে। 

প্রাচীন সমগ্র বাঙ্গালার ও অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন প্রদেশসমূহের 
ভূমিভাগ-কল্পনায় ভূক্তি, মণ্ডল, খগুল, বিষয়, ধীথী, চতুরক, গ্রাম প্রভৃতি 

শবের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূমির আয়তন-সন্বদ্ধে “ভূক্তি' বর্তমান 

কালের বিভাগের সঙ্গে অনেকট। তুলিত হইতে পারে এবং “মণ্ডল” ও িগুল' 
পরগণার সঙ্গে, “বিষয় জেলার সঙ্গে, “বীথী” মহকুমার লঙ্গে এবং “চতুরক' 
খানার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে । কোন কোন স্থলে এমনও দেখা যায় ঘে 
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অনেক বিষয় বৃহৎ মণ্ডলের অস্তভূক্তি থাকিত। আবার কোন কোন বড় বিষয়ও 
ছোট মণ্ডলের অস্ততৃক্ত থাকিত। ভারতবর্ষে চিরকালই গ্রাম" সর্বাপেক্ষা 
ক্ু্রতম জনপদাংশ ( 07$% ) বা রাষ্ট্রের হ্ুত্রতম ভূম্যংশ। 

প্রাচীন নগরসমূহও ভূমির আয়তন হিসাবে ছোট বড় হইত এবং সেগুলির 
যে বিভিন্ন নাম থাকিত সে-কথা আমরা! কোটিলীয় অর্থশান্ত্ের দ্বিতীয় অধিকরণে 
জনপদ-নিবেশ নামক অধ্যায়ে দেখিতে পাই । তাহাতে লিখিত আছে যে, 

সর্বাপেক্ষা বড় নগরেরর নাম. ছিল “স্থানীয়” এবং আটশত গ্রাম থাকিত ইহার 
এলাঁকাধীন। “দ্রোণমুখ-নামক উপনগর বিশেষের এলাকা থাকিত চারিশত 
গ্রাম মধ্যে। “কার্বটিক' বা খার্বটিক' নামে পরিচিত হ্ষুদ্রনগর বিশেষের 
এলাকা! বিস্তৃত থাঁকিত ছুইশত গ্রামের উপর এবং দশখানি গ্রামের উপর 
এলাক। থাকিত “সংগ্রহণ-নামক ক্ষুদ্রতম নগরের। 

প্রকৃতির সদয় প্রভাবে সারা বাঙ্গালাদেশই একরপ নদীমাতৃক দেশ। এই 

দেশের প্রধান নদনদীগুলির নাম আমরা পাই, যথা_ ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, গঙ্গা, 
পদ্মা, ভাগীরবী, করতোয়া মহানন্দা, (অ) পুনর্তবা অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, 
সথবর্ণরেখা প্রভৃতি । প্রাচীন ভৌগোলিকের! প্রধানতঃ এইসব নদ্-নদীকে 
সীমারূপে ধার্য করিয়া এই প্রদেশের নানা বড় বিভাগ বা! 'ভূক্তি' কল্পনা 
করিয়াছিলেন। 

সাধারণতঃ গঙ্গানদীর মূলপ্রবাহের উত্তরে, মহানন্দা নদীর পূর্বে ও 
করতোয়া নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল প্রাচীন পু ব্ধনভূক্তি এবং এই তুক্তিরই 

অস্তভূ্তি ছিল বরেন্দ্রী মগ্ডল। এই তৃক্তির আয়তন প্রথমতঃ অধিকাংশভাবে 
যুক্ত-বাঙ্গালার উত্তরবঙ্গের রাজসাহী বিভাগ স্থচিত করিত। প্রাচীন যুগেই 
একটু পরবর্তীকালে এই পুণ্ুবর্ধন তুক্তি পূর্বদিকে ঢাকা-বিভাগের ও 

দক্ষিণ দিকে, প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভাগীরথীর পূর্বে অনেকখানি অংশ- 

পর্যন্ত বিস্তৃত হুইয়াছিল। এমন কি ২৪-পরগণার হুন্দরবন ভূমিও ইহার 
অন্ততূ্ত ছিল। 

আবার ভাগীরখীর পশ্চিমদিকের ও অজয় নদের উত্তরদিকের ভূষি- 
বিভাগের প্রাচীন নাম ছিল কক্বগ্রামতৃক্তি এবং এই ভূতিই বক্ষে ধারণ করিত 
উত্তররাঢ়া মগ্ডলকে । 

, অজয় নদের দক্ষিণে দামোদর নদের উপত্যকাতূমিতে, দক্ষিণদিকে প্রায় 
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রূপনারায়ণ নদ পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন বর্ধমানভূক্তি এবং দক্ষিণরাঢ়া মণ্ডল 
এই ভূক্তিরই অন্ততৃক্তি ছিল। 

রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণে ও স্থবর্ণবেখার উত্তরে অবস্থিত বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার ভূমি-বিভাগের প্রাচীন নাম ছিল দগুভৃক্তি। কেহ কেহ মনে করেন 

ঘে প্রাচীন হুন্ষদেশের অংশ বিশেষ এই ভূমিরই অস্ততৃক্ত ছিল। কিন্ত, 

প্রাচীন কোষকারের৷ স্ুক্ষদেশকে বাটা নামেই পরিচিত করিয়াছেন। মনে 

হয়, গ্রচীন ন্থন্ধদেখ দৃক্ষিণরাট়ারই নামান্তর । তাহা সত্য হইলে উত্তররাঁঢা 
মণ্ডল ও দক্ষিণরাঢ়া মণ্ডল বর্ধমানভূক্তিরই অন্তর্গত ছিল। 

প্রাচীন ভারতের শাসন-পদ্ধতির পর্যালোচনা করিলে লক্ষ করা যাইতে 

পারে যে, সব ভূক্তিরই একটা প্রধান নগর বা অধিষ্ঠান (19690002661 ) 

থাকিত, যথা পুগ্ু.বর্ধতৃক্তিরই রাঁজধানীর নাম ছিল পুণু.বর্ধনপুর বা পণ্ডনগর 

এবং ইহা! বর্তমান বগুড়া জেলাস্ব করতোয়া নদীর তটস্থিত মহাস্থানগড়-নামক 

স্থান হইতে অভিন্ন বলিয়া! এতিহাঁসিকেরা স্থির করিয়াছেন। সেইরূপ প্রাচীন 

বধধানভূক্তির রাজধানীর নামও ছিল বর্ধমানপুর এবং এই নগরটি ছিল 

দামোদর নদের উত্তরতীরম্থ বর্তমান বর্ধমান নগর এবং এই স্থানটিই প্রাচীন 
বর্ধমানপুরের অস্তিত্ব ও খ্যাতি রক্ষা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কন্বগ্রামতৃক্তি 
ও দও্ভূক্তি নামক প্রাচীন ভূক্তিছ্বয়ের রাজধানীর নাম আমাদের আজও জানা 

হয় নাই। 

জৈন "আচারাঙ্গ সুত্রে সর্বপ্রথম স্থন্ষ ও রাঁার নাম পাওয়া গিয়াছে । 
সাম্প্রদায়িক আখ্যান আছে যে, জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাপক মহাবীর ব্ধান স্বপ্রাচীন 
যুগে (খৃষ্টপূর্ব যষ্ঠশতকে ) একসময়ে লাড়াদিগের (অর্থাৎ রাঁঢ়া জনপদের ) 
গথশৃন্য স্থানসমূহে ভ্রমণীর্ঘ যাইয়া অত্যত্ত নির্যাতিত হইয়াছিলেন। তাহার 
নাম অনুসারে যদি বর্ধমান নগর সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হুইবে যে, 
পথশূন্য দেশে তিনিই সর্বপ্রথম পথের ব্যবস্থা করাইয়া! দিয়াছিলেন। তারপর 
আমরা খুষটপূর্ব ছিতীয় শতকে পতগ্রলির মহাভায্ে অঙ্গ, বজ, হুহ্ধা ও 
পুণ্ডের নাম একসঙ্গে প্রাপ্ত হই। মহাভারতে ও পালিগ্রন্থেও হুদ্ষের 

উল্লেখ আছে। পালি মহাবংশে (৬৫) লাড়রট্র ব! রাঢ়ারাষ্ট্র ও লাড়বিষয়ের 
(গ্লাঢাবিষয়ের ) উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাঢ়ারাষ্ট্রের অটবীভূমির 
মধ্য দিয়া এক বঙ্গেশ্বরের স্বৈরচারিধী কন্তা বণিকসার্থের" সহিত মগধদেশের 
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দিকে ষাইতেছিলেন, তিনিই সিংহ্বাহরাঁজার মাতা এবং এ রিংহবাহরাঁজার 
পুঅ বিজয় রাঢ়া-বিষয় ( রাঢ়া জেলা ) হইতেই সমুদ্রপথে লঙ্কার দিকে যাইয়! 
সেখানে বৌদ্ধধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন। থুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাবীর ভারতীয় 
প্রধান জ্যোতিধিদ্ আচার্য বরাহুমিহির তদীয় বৃহৎসংহিতা-নামক জ্যোতিযগ্রন্থে 
কুর্মবিভাগ-নামক চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের পূর্বদিকৃস্থিত দেশসমূহের 

তালিকায় স্থন্ধ, সমতট, ভদ্র-গৌঁড়ক, পৌও, তাত্রলিপ্তিক ও বর্ধমান দেশের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন । . বরাহমিহিরের তালিকায় সুদ্ধ বা দক্ষিণরাঢ়ীকে 
বর্ধমান গ্রদ্দেশ হইতে বিভিন্ন দেখান হইয়াছে । কিন্তু, পরবর্তীকালে বর্ধমান 

প্রদেশ দক্ষিণরাঁটার এবং উত্তররাঢ়ার ( অর্থাৎ ক্গ্রামতৃক্তির ) অংশবিশেষ 

লইয়াই গঠিত বিবেচিত হুইত। পাল-সেনযুগে রাঁচদেশ যে উত্তররাঢা ও. 
ক্ষিণরাঢ়ায় বিভক্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রীধরের গ্যায়কন্দলী- 
নামক গ্রন্থে দক্ষিণরাঁড়ার উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যের নরপতি প্রথম 

রাঁজেন্্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে 'উত্তিরলাড়া” ( উত্তররাঢ়া ) ও “তন্ধনলাড়া। 

( দক্ষিণরাঢ়ার ) উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বর্তমান বর্ধমান জেলার গলসী থানার এলাকাধীন দামোদর নদের তটস্থিত 

মন্লসারুল-নামক গ্রামে আবিষ্কৃত, খুষ্টায় বষ্ঠ শতাবীর প্রথমভাগের মহারাজ 
বিজয়সেনের একখানি তাত্রশাসনে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন এঁতিহাসিক 

নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম বর্ধমানভুক্তির নাম স্পষ্টতর পাইতেছি। তখন 
এই ভক্তির প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন এই মহারাঁজ বিজয়সেন এবং তিনি 

ছিলেন পূর্ববঙ্গের উধ্বতন সার্বভৌম নরপতি মহারাঁজধিরাজ গোপচন্রের 
অধীন শাসক | মল্লসারুলের তত্ত্রশীসনে উল্লিখিত এই বিজয়সেনকে আমর! 
ঘেন বহু পরবর্তাকালের (একাদশ শতাব্দীর ) সেনবংশীয় মহারাজাধিরাজ 
বিজয়সেনের.সহিত অভিন্ন মনে না করি। পূর্ববভারতে গুধসাত্রাজ্যের পতনোদ্মুখ 

অধনতির সময়ে এই বিজয়মেন ছিলেন প্রথমত মহারাজ বৈন্যগুণ্ের একজন 

উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচাঁরী এবং তিনিই ছিলেন বৈস্তগুণ্ের ১৮৮ গুধাবে ( অর্থাৎ 
৫*৭-৮ থৃষ্টাবে ) প্রদত্ত গুণাইঘর-তাম্রশাসনের দূতক। পরে সম্ভবত বিজয়ষেন 

তাহার রাজনীতি-গ্রবীণতার জন্য পূর্ববঙ্গেরই পরবর্তী নরপতি মহারাজাধিয়াজ 

গোপচন্জ-দ্বারা ব্ধনানভূক্তিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
বিজ্বয়সেন ব্ধতকবীখি অধিকরণের অন্তত বেত্রগর্তা গ্রামে আট কুলাবাপ 

৪৪ 
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( অর্থাৎ ৬৪ ভ্রোণ) ভূমি স্থবর্ণময় দীনারমুত্রা দিয়া ক্রয় করিয়া! নিয়া তাহা 
কৌত্ডিম্ত গোত্রের বহুবৃচ ব্রাহ্মণ বংসন্বামীকে তাহার পঞ্চ-মহাজ্ঞ-প্রবর্তনের 
জন্য দান করিয়াছিলেন। তাত্রশাসন পাঠ করিয়! জানা যায় যে, তখনকার 

বধমানতৃক্তির লোকেরা পুণ্যকর্মা ছিলেন এবং তাহার বর্ধমানভূক্তিকে তাহাদের 

সতত আচরিত ধর্মক্রিয়াঘার! বর্ধমান! ব! সমৃদ্ধিসম্পন্না রাখিতেন। 

আহ্মানিক খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম (মতান্তরে সপ্তম-অষ্টম ) শতাববীর হরিকেল- 
মগ্ডলের বৌদ্ধ রাজী! ম্বহারাজাধিরাঁজ কাস্তিদেবের চট্টগ্রাম-তাম্শাসনে আমরা 
“র্ধমানপুরের নাম উল্লিখিত পাই। অনেক এঁতিহাঁসিকের বিচারে এই 
“ব্ধমানপুর' আধুনিক পশ্চিম বাঙ্গালায় অবস্থিত বর্ধমান নগরেরই নামাস্তর 
বলিয়া গৃহীত হুইয়। থাকে । গোড়াঁধিপ দেবপাঁল-দেবের মৃত্যুর পরে বাঙ্গালা- 
দেশের অনেক অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত 

কাস্তিদেবের হরিকেল-রাজ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঁঙ্গালার দেশভাগ পর্ধস্ত বিস্তৃত 

হইয়াছিল। 
একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাধিপ মহারাঁজাধিরাজ শ্রীভোজবর্মার বেলাব-তাঅশাঁলন 

হইতে জানা যায় যে, তিনি পূর্ববঙ্গে অবস্থিত বিক্রমপুর-নামক রাজধানী 
হইতে যে উপ্যলিক! গ্রামটি সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ রামদেবশর্শাকে দান 
করিয়াছিলেন, তাহার অবস্থান ছিল পুওডবর্ধনতৃক্তিতে, কিন্তু দাঁনগ্রতিগ্রহ- 
কারী ত্রাঙ্ষণ রামদেবশর্ধ। ছিলেন মধ্যদেশ-বিনির্গত উত্তররাটায় অবস্থিত সিদ্ধল 

গ্রামের অধিবাসী পীতান্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র। আহুমানিক দশম শতাবীর 
কোন সময়ে মধ্যদেশ হতে বিনি্গত হুইয়া সেই গীতান্বর দেবশর্ম! বর্ধমান- 
ভূক্তির অন্তর্গত উত্তররাঁটায় অবস্থিত প্রপিদ্ধ সিদ্ধল গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। 
আবার সেই বর্মরাঁজবংশের অপর নরপতি, হুরিবর্মদেবের মন্ত্রসচিব রাটীয় ব্রাহ্মণ 

ভট্টভবদেবের ভূবনেশ্বর-প্রশন্তিতে রাঁঢ়ার এই প্রলিদ্ধ সিদ্ধল গ্রামটি এইভাবে 

বণিত হইয়াছে যে, সাবর্ণুণির মহীয়ান্ কুলে যে-সব শ্রোত্রিয় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের হন্তে তাত্রশাসন ছারা রাজপ্রদতত দানভূষিখণ্ড ও 

তাহাদের, জন্মস্থান শতনংখ্যক হইতে পারে, কিন্তু জগতে বিখ্যাত, আর্বাবর্ত- 

ভূমির বিভূর্ষপ-তুল্য, সর্বশেষ গ্রামের নাম হইল একমাত্র িহ্ধলগ্রাম--যাঁহ! রাঁঢা 
রাঞজরাক্মীর অরঙ্কারবিশেষ | বর্ধমান-বিভাগের বর্তমান যে স্থানে এই প্রাচীন 
কালের প্রলিদ্ধ সিদ্ধলগ্রাম ছিল, তাহা সম্ভবত বীরভূম ও 'মুশিদাবাদ জেলার 
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(কান্দীর ) সংযোগস্থলের নিকটে ভাগীরঘীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। যেই 

নিদ্ধলগ্রাম সাব্ণগোত্রীয় ব্রাঙ্মণগণের বাসস্থান ছিল। ্ 
গৌড়াধিপ রামপাল-কর্তৃক নিজের জন্মভূমি বরেস্্রীর উদ্ধার-সময়ে, বাঙ্গালার 

রাঢ়া-অঞ্চলের কয়েকজন সামস্তরাজ তাহার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। 

তন্মধ্যে অপরমন্দারের (হুগলী জেলার গড়মন্দারণের ) রাজা লক্ষ্মীপুর, 
উচ্ছাঁলের (বীরভূম জেলার স্থানবিশেষের ) রাজা ভাস্কর, ঢেক্করীর ( ব্ধমান 

জেলার ঢেকরী-নামক স্থানের ) রাজ প্রতাপসিংহ ও নিদ্রাবলের (রাঢ়ার 
অস্তভৃক্তি স্থানবিশেষের ) রাজ বিজয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

একাদশ শতাব্ষীতে গৌড়াধিপ নয়পাল ও তৃতীয়বিগ্রহপালের রাজত্বকালের 
প্রচলিত অক্ষরে ক্ষোদিত একখানি তাত্রশাসন (দিনাজপুর জেলার রাণী- 
সঙ্কাইল থাঁনার এলাকাস্থিত ) রামগঞ্জে পাওয়া গিয়াছিল। তাশ্র- 

শাঁসন-প্রদাতার নাম ছিল মহাঁমাগুলিক শ্রীঈশ্বর ঘোষ। তিনি ঢেকরী 

হইতে ( ঢেক্করীতঃ ) এই শান প্রচার করিয়া ভট্ট-নিব্বোকশর্মাকে যে গ্রামটি 

প্রদান করিয়াছিলেন তাহার নাম দিগ.ঘাঁসোদিক1 এবং ইহা পিয়োল্পমগ্ুলের 

অন্তঃপাতী গাল্লটিপ্যক-বিষয়ে সম্বদ্ধ ছিল। তাত্রশাঁমনে উল্লেখ আছে যে 

দানগ্রদাতা জটোদা-নায়ী নদীতে মান করিয়া দানকার্ধ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

ঢেক্করী নগর জটোদ| নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ৬মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ 

শান্্রী ও স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতে এই নগর ও নদীটি বর্ধমান জেলার 
কাটোয়! মহকুমায় বিদ্যমান ছিল। আমাদের মনে হয়, এই পিয়োলসমণ্ডলটি 
প্রাচীন ব্ধমানভূক্তিরই অন্তর্গত একটি মণ্ডল ছিল। 

সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশের যে পাঁচটি বিভাগের সমাচার চীনদেশীয় 

পরিব্রাজক হিউয়েন-সাও. লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম- _কজঙ্গল, 
সমতট, তায্রলিঞচ, পুণুবর্ম ও কর্ণন্থবর্ণ। গৌড়াঁধিপ শশাঙ্ক কর্ণনথবর্ণ ও 
পুণুবর্ধম যুক্ত করিয়া একরাজ্যে পরিণত করিয়া তাহা কর্ণন্বর্ণ নগর 
হইতে শাসন করিতেন। সম্ভবত শশাঙ্কের পূর্বে মহারাজাধিরাজ জয়নাগ 
কর্ণনথবর্ণ রাজধানী হইতেই রাজ্য পরিচালন করিতেন শ্রীহটট জেলার নিধানপুর- 
নামক স্থানে প্রাপ্ত তাত্রশাসন হুইতে জানা যায় ষে, কামরূপাধিপতি ভাস্কর- 
বর্মাও কর্ণন্থবর্ণ হইতেই সেই শাসন প্রকাশিত করিয়াছিলেন । এই কর্ণস্থ্বর্ণ 
ভাগীরথীর পশ্চিমে মুশিদাবাদ জেলার প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে উত্তবরাঢ়াতে 
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বর্তমান রাঙ্গামাঁটী নামক স্থান বলিয়া এঁতিহাপিকের! গ্রহণ করিয়া থাফেন। 
পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঁ. লিখিয়াছেন যে কর্ণন্থবর্ণে বহু প্রজা বাস করিত, 
এবং ধনী লোকের সংখ্যাও সেখানে বেশী ছিল। বিদ্যান্ছরাগী ও চরিত্রবান্ ছিল 
সেখানকার লোকেরা । অনেক বৌদ্ধ বিহার ও দেবমন্দিরও সেখানে ছিল। 
রাজধানী কর্ণক্নবর্ণের নিকটে ছিল 'লো-তো-মো-তি' (রক্তম্বত্তিক! বা 
রাঙ্গামাট )-নাঁমক বিপুলায়তন বিহার এবং সেই প্রসিদ্ধ বিহার ছিল 
শ্রমণাদির আশরয়ন্থান | 

দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার রাজ! বল্লালসেনের কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটা 
গ্রামে প্রাপ্ত তাঅশাসন হইতে জানা যায়, সেনবংশীয় পূর্ববর্তা রাজপুত্রেরা 
চন্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সদাচার-সম্পাদন-দাঁর। বিখ্যাত রাঢ়দেশকে অননৃভূৃত- 

পূর্ব প্রভাবে ভূষিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারা বিশ্বের লৌককে অভয়- 
বিতরণ-পূর্বক বহুপ্রদ হইয়া কীতিমান্ হইয়াছিলেন। তাশ্রশাসনখানির 

প্রাপ্তিস্থান নৈহাটা গ্রামাট বর্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমায় ভাগীরথীর 
পশ্চিমতীরে ( সীতাহাটীর নিকট ) অবস্থিত। ইহাতে বিত আছে যে, 

বল্লালসেনের মাতা মহাদেবী বিলাসদেবী এক কুর্ধগ্রহণের দিনে ভারঘাজ- 
গোত্রীয় ওবান্রদেব নামক এক সামবেদী ত্রাঙ্মণকে যে বাল্লহিট্ঠা গ্রাম দান 
করিয়াছিলেন, তাহা অবস্থিত ছিল শ্রীবর্ধমানভূক্তির অস্তঃপাতী উত্তররাঁঢ়া- 
মণ্ডলের হল্পদক্ষিণনামক বীথীতে । 

এই শাসনছার। প্রদত গ্রাম বাল্পহিট্ঠার চতুঃসীমার বর্ণনাতে আরও চারিটি 
শাসন-গ্রামের নাম পাওয়া যায়-_-(১) খাগুয়িল্লা, (২) অন্বয়িল্লা, (৩) নাভ ডিনা 

(৪) জলসোথী, ও (৫) মোলাড়ন্দী। ইহাতে পিঙ্গটিআ-নামে এক নদীর নামও 
পাঁওয়। যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৭ খণ্ড) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত 
তারকচন্ত্র রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে তিনি উক্ত গ্রামগুলির মধ্যে 

প্রাচীন বাল্লহিট্ঠাকে বর্তমান সময়ের বালুটিয়ার সহিত, জলসোথীকে জলসোঁথীর 
সহিত, খাগুয়িল্লাকে খারুলিয়ার সহিত, অহ্য়িল্লাকে অশ্বলগ্রামের সহিত, এবং 

মোলাঁড়ন্দীকে মুরুন্দীর সহিত অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার মতে 

বালুটায় বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর সীমায় ( শাসনপ্রান্তিস্থান ) নৈছাটার 
ছয় মীইল দুরে অবস্থিত । ইহার উত্তরে জলসোথী (এখন তাগীরথীর পশ্চিম্দিকে 

মুগিঘাবাদ জেলার অস্তভূক্ ), ইহার দক্ষিণে খারুলিয়া এধং ইহার পূর্ব-দক্ষিণে 
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অন্বলগ্রাম। তারকবাবু আরও বলিয়াছেন যে, দিঙ্গটিআ নদীর অবস্থান 
জানা যায় না-_-তবে বর্তমান বালুটিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যে খাল আছে 
তাহাই হয়ত পূর্বকালে নিঙ্গটিআ নদীরূপে তাত্রশাসনে বর্ণিত হইয়া.থাকিবে। 

বর্তমান ২৪-পরগণার বারুইপুর রেলস্টেমনের নিকটবতাঁ গোবিন্দপুর- 
গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের একখানি তাত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজ 
তদীয় রাজ্যের দ্বিতীয় সংবতে বাৎসগোত্রীয় সামবেদী ক্রাক্ষণ উপাধ্যায় 

শ্রীব্যাসদেব শর্মাকে বিড ডারশাসন-নামক যে গ্রামখানি দান করিয়াছিলেন, 

তাহাও শ্রীবর্ধমানতূক্তির অস্থঃপাতী পশ্চিম-খাটিকার বেতড্ড-চতুরকে অবস্থিত 
ছিল। প্রদত গ্রামের পূর্বদিকৃস্থিত অর্ধসীম। 'অ্রবস্তী' (নদী ) জাহুবী বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ন্বর্গায় এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
বেতড্ড-চতুরককে ব্ধমান-বিভাগের হাওড়া জেলাস্থিত বর্তমান বেতড়গ্রাম 
বলিয়া! মনে করেন। সেনরাজগণের রাজধানী তখন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে অবস্থিত 
থাকিলেও পশ্চিমবাঙ্গালার বর্ধমানভুক্কি তাহাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 

“মধুর-কোমল-কাস্ত-পদাবলী*-সমন্বিত গীতগোবিন্দ-নামক সংস্কৃত গীতিকাব্য 
রচনা করিয়া লক্ষ্মণসেনের যে অন্যতম সভাকবি জয়দেব জগতে অমর কীতি 

লাভ করিয়াছিলেন, তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ব্ধনানতুক্তির উত্তররাঢ়ার 
(বীরভূম জেলার ) অজয় নদের তীরবর্তাঁ কেন্দুবিধ গ্রামে । 

এখন পুগু.বর্ধনতৃত্তি ও ইহার অন্তর্গত কয়েকটি মণ্ডল ও বিষয়ের বিবরণ 

আলোচিত হইতেছে। এই তুক্তির কোটিবর্ধ-নামক বিষয়ের যে-সব 

এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তাহা দামোদরপুর হইতে আবিষ্কৃত গুপযুগের 
তাত্রশাসন-পঞ্চক ও বৈগ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখণ্ডে নিহিত আছে। 

দামোদরপুর গ্রামটি পূর্ব-দিনাজপুরের (পাকিস্থানতুক্ত ) ফুলবাড়ী পুলিশ 
স্টেমনের ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পুশুকের লেখকের নির্দেশে এই সব 

তাত্রশাসম ও তাহাতে উল্লিখিত স্থানগুলির ভৌগোলিক বর্ণনা হইতে আমরা 

স্বগিত রহিতে বাধ্য হুইলাম। তবে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ও বায়ু- 

পুরাণে কোটিবর্ষ নগরের নাঁমোক্পেখ আছে। মংস্কত কোবকার হেমচন্্র তাহার 
অভিধান-চিন্তামণি-নাযক গ্রন্থে কোটিবর্ধ ও ইহার ার্মীস্রগুলির এইরূপ 
নির্রধে দিয়াছেন থা--«দেবীকোট উমাবনং। কোটিবর্ষং বাপপুরং শ্তাচ্ছো- 

পিতপুরং চ তং*। 'বাপধুর বর্তমান বাপগড়ের নামাত্তর বলিয়া মনে হুয়। 
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দেবীকোট ও কোটিবর্ষধ নগর যখন অভিন্ন, তখন আমর! পশ্চিম বাঙ্গালার 

অস্তভূ কত পশ্চিম-দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার নিকটবর্তা দেবীকোট-নামক 
স্থানটিকেই প্রাচীন কোটিবর্ধ নগরের স্থান বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারি। পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাঁণগড়ের (দেবীকোট বা কোটিবর্ষের ) ধ্বংসাবশেষ 
মধ্যে আবিষ্কৃত একাদশ শতাবীর গোৌড়াধিপ প্রথম-মহীপালদেবের এক তাশ্র- 
শাসন হইতে জান! যায় যে, রাজ! বিলাসপুর-সমাবাসিত ক্বন্ধীবার হইতে 

পুণ্ডবর্ধনতুক্তির অস্তঃপাতী কোটিবর্ষ-বিষয়ের গোঁকলিকা-মগডুলের অন্তর্গত 
কুরষ্রপল্লিকা-নামক গ্রাম কৃষ্ণা দিত্যশর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন । 

পরবর্তীকালে লক্ষমণসেনের তর্পণদীঘি বা! তপনদীঘিলিপি হইতে জানা যায় 
যে, মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন পুণ্ত,বর্ধনতুক্তির অস্তঃপাতী বরেন্ত্রী-মণ্ডলে 

অবস্থিত বেলহেষ্টা গ্রামের এক ভূভাগ হুবরণাশ্ব-মহাদানের আচার্য প্রঈশ্বর 
দেবশর্মীকে দান করিয়াছিলেন। উন্লিখিত-বেলহেষ্টী গ্রামের পরিচয় পাওয়া 
কঠিন। তবে আধুনিক পশ্চিম-দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলার গঙ্গারামপুর 
থানার ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তপন-নামক স্থানের তর্পণদীঘিনামক বিশাল 

এক দীঘির উত্তরে এই তামরশাসন পাওয়া গিয়াছে । 

পশ্চিমবাঙ্গালার পশ্চিম-দিনাজপুর জেলায় মনহলি-নামক ষে গ্রাম তপনের 
খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, সেই গ্রামে গৌড়াধিপ রামপালের পুত্র 
মদূনপালদেবের একখণ্ড তাত্রশামন পাওয়া গিয়াছিল। তাহা! হইতে জানা 

যায় যে, রাঁজা তাহার পট্টমহিষী চিত্রমতিকাদেবীর মহাভারত পাঠ করাইয়া 
দক্ষিণান্বরূপ যে ভূমিখণ্ড পণ্ডিত শ্রীবটেশ্বর-স্বামি-শর্মাকে প্রদ্দান করিয়াছিলেন, 

তাহা! পুণ্ুবর্ধনতুক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়স্থ হলাবর্তনামক মণ্ডলে অবস্থিত ছিল। 

মধনপাল এই শাসন পিতার নবনিম্িত রাজধানী রামাবতী-নগরী হইতে প্রদান 
করিয়াছিলেন । সন্ধ্যাকরনন্দীর রাঁমচরিতে এই রামাবতীর সবিশেষ বর্ণনা 

পাওয়া যায়। এই রামাবতীকে কোন কোন এতিহাসিক আইন্-ই-আকবরীতে 
উল্লিখিত রামৌতি নগরের পূর্ব নাম বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহা মেনরাজগণের 
গ্রতিষ্ঠিত লক্ষণাবত্ত্ঁ-নামক ( লখ্নৌতি ) বা গৌড়ের নিকটবর্তী স্থান ছিল। 
এই যুক্তি সত্য হইলে, রামাবতী নগরও যে পশ্চিমবাক্গালার পশ্চিম-দিনাজপুরে 
বা মল্দহে অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ মৃষ্ট হয় না। 

সর্বপ্রথয ব্যাগ্ততটামগুলের উল্লেখ পাই আমর অইটম-নবম শতাবীর প্রথম 
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্রচগ্তপ্রতাপ গৌড়াখিপ ধর্মপালের (মারদহ জেলার ) খালিমপুর-গ্রামে 
আবিষ্কৃত তাঅশাদনে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, তাত্্রশীসন প্রতিগ্রহীতাকে 
যে গ্রামচতুষ্য় তিনি দান করিয়াছিলেন সেগুলি সবই পুণুবর্ধনতুক্তির অন্ত:পাতী 
ব্যান্রতটামণ্ডলে অবস্থিত ছিল। এই মণ্ডলে সম্বন্ধ ছিল মহাস্তাগ্রকাশ-নামক 
বিষয় এবং তাত্রশাসনঘ্বার। প্রদত্ত ক্রৌঞ্চশবত্র নামটি ছিল এই বিষয়ের অস্তর্গত। 
দানপ্রদত্ত মাঢ়াশাল্সলী-নামক দ্বিতীয় গ্রামও উক্ত “বিষয়েই সম্বন্ধ ছিল। 

আবার নিকটবর্তী স্থালীক্কট-বিষয়ে সম্বন্ধ আত্রবপ্তিকামগ্ুলের অন্তঃপাতী ছিল 
শাদনপ্রদত্ত চতুর্থ গ্রামটি, যাহার নাম ছিল গোপিঞ্সলী গ্রাম। প্রদত্ত পাঁলিতক- 
নামক তৃতীয় গ্রামটি উক্ত দ্বিতীয় মগ্ুলেরই অন্তর্গত ছিল। এই গ্রামগুলির 

সীমানির্দেশের জন্য তাত্রশাসনে গাঙ্গিনিকা৷ ও খাটিকার (খাঁড়িকার বা! খাড়ীর) 
থে উল্লেখ পাই তাহাতে গঙ্গার স্থন্দরবনস্থিত খাড়ীর কথা সহজেই মনে উঠে। 
মনে হয় যে, সেনবংশীয় রাঁজ। লক্ষ্ণসেনের ২৪-পরগণাঁর অন্তভূক্তি স্থন্দর- 

বনাংশে আবিষ্কৃত তাত্রপট্েও যে খাড়ীমগ্ডলের নাম পাই, তাহাও ব্যাপ্রতটা- 
মণ্ডলের সন্নিকটস্থ একটি মণ্ডল হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণসেন এই তাঅশাসনছ্ার। 
পৌওু বরধনতূত্তির অন্তঃপাতী খাড়ীমগ্ডলসম্বদ্ধ কান্তল্লপুর-নামক চতুরকের 
মগুলগ্রামের কতক ভূভাগ শ্রীরুষ্ণধর-দেবশর্মাকে দিয়াছিলেন। এখনও ২৪- 

পরগণার ভায়মণ্ড হাঁরবার মহকুমায় খাড়ী-পরগণ! ও খাড়ীগ্রাম-নামক স্থান 
রহিয়াছে । 

দ্বিতীয় গৌড়াধিপ দেবপাল ( নবম্শতাবী ) মুদ্গগিরি (মুঙ্গের ) হইতে যে 
তাত্শাঁননদারা নালন্দায় বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়া সেখানে বুদ্ধ, ধর্ম ও 
সঙ্যের পৃজার্থে পাঁচট গ্রাম দূতকমুখে বিজ্ঞাপিত হইয়া সুবণন্বীপাধিপ (হ্থমাত্রার 
অধিপতি ) মহারাজ বালপুত্রদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন_সে-বিষয়ে 
গৌঁড়াধিপের নিকট দৌত্য করিয়াছিলেন, শক্রবলদলনে তাঁহার দক্ষিণবাহুরূপী 
সহায়ক ব্যাপ্রতটীমগ্ডলাধিপতি মহারাজ শ্রীবলবর্ম। সুদুর সমুত্রমধ্যস্থিত স্বর্ণ 
স্বীপের রাজা! দেবপালের নিকট ভারতের মধ্যদেশস্থিত শ্রীনগরতুক্তির রাজগৃহ- 

বিষয় ও গয়াঁবিষয়স্থিত ষে গ্রামপঞ্চক প্রার্থনা করিয়া পাইয়াছিলেন--সেই 

শাদন-গ্রদানবিষয়ে ষিনি (শ্রীবলবর্ষ! ) দূতের কাজ করিয়াছিলেন তাহার 

শাসিত বাঙ্গালার ব্যাগ্রতটামণ্ডল প্রন্বেশভাগ যে সমুত্রপারপরযস্ত বিস্তৃত ছিল; 
তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আরও পরবর্তীকালে সেনবংশীয় নয়পঞ্ডি 



৭৬ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

লক্মণসেনদেবের, নদীয়া জেলার রাঁপাঘাট মহকুমার নিকটবর্তাঁ আহুলিয়া-নামক 
গ্রামে প্রাপ্ত তদীয় একখানা তাত্রশাসনেও উল্লেখ আছে যে, পৌগু.ব্ধনতূক্তির' 
অন্কঃপাতী ব্যাপ্রতটাতে অবস্থিত মাথরপ্িয়া-খগ্ক্ষেতঅ রঘুদেবশর্ম-নামক 
্রাঙ্মণকে তিনি দান করিয়াছিলেন। এই তাত্রশাসনে দূতের কার্ধ করিয়াছিলেন 
সাপ্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, লক্ষমণসেনের দর্পপদীঘি, 
ক্থন্দরবন ও গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত তাত্রশাসনগুলিতেও এই নারায়ণদত্তই 

দৃতকের কার্ধ করিয়াছিলেন । 
স্বর্গীয় অধ্যাপক স্থরেন্্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতে ( 4১50091) 0010. 

৬০15, 01161709119 78102, 0. 424 ) ব্যাপ্রতটীকে বর্তমানকালের বাগড়ী 

বলিয়৷ জানিতে হইবে। প্রাচীন ব্যান্ততটা নামটি আধুনিক বাগড়ী-নামে 
পরিণত হওয়া সরল ও সহজ । সংস্কৃত 'ব্যান্ “বগৃঘ” হয় (বাঙ্গাল! বাঘ ), 

“তটা'ও “তড়ী” হওয়া অসম্ভব নহে। 'ব্যান্রতটা' বগ্ঘঅভী” হইতে পারে, 
তৎপর 'বগ্ঘঅড়ী” “বাগড়ী” হইতে পারা বিশেষভাবে অন্কূল। এই 
'বাগড়ী” অবস্থাই গঙ্গানদী ও ব্রহ্মপুত্র মদের মোহানা লইয়া গঠিত ছিল। 
স্বন্দরবন যে ব্যান্ত্রের নিবাসভূমি সমুদ্রতটবর্তা ভূমিভাগ তাহা স্থবিখ্যাত। 
এই মত খুবই সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব ব্যজ্রতটীমগ্ুলাধিপের 
পক্ষে দূরবর্তী স্থবর্ণধীপাধিপতির সহিত মিত্রত্ব-সন্বদ্ধ থাক! খুবই স্বাভাবিক 
মনে হুয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই মণ্ডলট বর্তমান ২৪-পরগণার ( দক্ষিণে 
ডায়মও্ হারবার পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

লক্মণসেনের হুন্দরবনে আবিষ্কৃত তাত্রশাঁসনে দেখা যায় যে, প্রদত্ত মণ্ডল- 

গ্রামের দক্ষিণসীম! “চিতাড়েখাত” বলিয়া উল্লিখিত । এখনও ভায়মণ্ড হারবারের 

নিকটে “চিতাড়িখাল' বলিয়া! একটি স্থান আছে। এই মগ্ডলে অবস্থিত 

কাস্তপ্পুর'-নামক চতুরকের অবস্থান এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে । 
বিজয়সেনের বারাকপুর তাত্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হয় বারাকপুর ক্যাণ্টন- 

মেণ্টের নিকটবর্তী এক গ্রামে। দেন-রাজবংশের প্রথম মহাঁরাজাধিরাজ 
বিজয়সেন বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কদ্ধাবার হইতে এই তাত্রশাঁধন: বারা যে 
গ্রাম দান করেন উদয়করদেবশর্মাকে, তাহার নাম ছিল “ঘাসসন্ভোগভাটবড়া, 
এবং ইহ! পৌগু.বর্ধনতূক্তির অন্তঃপাতি খাঁড়িবিষয়ে অবস্থিত ছিল। লক্্ণ- 
সেনের হন্দরবনে প্রাপ্ত তামশাসনে এই ভুক্তিরই অস্তঃপাতী খাড়িমণ্ডলস্থিত 



পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভূগোল গণণ 

নর র্রাজিক থাড়িনামে মণ্ডল ও বিষয়--- 
উভয়ই ছিল। 

পুণ্বর্ধনভূক্তির অধঃপতনমণ্ডল-নাষে আর একটা মণ্ডল ছিল। এই 
সমাচার জান! যায় ভোজবর্যার বেলাবলিপি হইতে । এই শাসনের দানগ্রহীতা 

রামদেব শর্মা উত্তররাটার প্রসিহ্ধ সিদ্ধলগ্রাম হইতে বিনির্গত ছিলেন। এই 
শাসনের সিংহপুর বৌদ্বগ্রস্থ মহাবংশের সীহপুর বলিয়াই বিবেচিত হয়-_ঘাহা 
লাড়রটে (রাঢারাষ্ট্রে ) অবস্থিত ছিল বলিয়! নির্দেশ আছে। বালবলভীতুজঙ্গ 
ভট্টভবদ্দেব ( তৃবনেশ্বর-প্রশন্তিতে ) রাঢ়ার জাঙ্গলপথগ্রামের উপকণ্ঠে এক 
জলাশয় নির্মাণ করাইয়া! সেখানকার সমগ্র পাস্থ-পরিষদের জলকষ্ট দূর 
করিয়াছিলেন । 

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত শুশুনিয়া পর্বতে এক পাবাঁণখোদিত 

লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, পুক্ষরণাঁধিপতি মহারাজ সিংহুবর্মার পুত্র মহারাজ 

চন্ত্রবর্ম। সেই পর্বতের একটি গুহা (নির্মাণ করাইয়া ) চক্রন্বামীর (বিঞ্ুুর ) 
উদ্দেশে অতিসর্গ বা দান করিয়াছিলেন। এই পুফরণ-নামক প্রাচীন স্থানটিকে 

কোন কোন এঁতিহাপিক বীকুড়া জেলার অন্তর্গত দামোদরের দক্ষিণপূর্বস্থিত 
পোখরণ। নামক স্থান বলিয়। গ্রহণ করেন। গুধসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ- 
স্তস্তলিপিতে উল্লিখিত আর্ধাবর্ত-নরপতিগণের অন্যতম চন্দ্রবর্মা একই ব্যক্ধি 

বলিয়। এতিহাসিকগণ গ্রহণ করিয়। থাকেন। এই উক্তি সত্য হইয়া থাকিলে, 

বাকুড়ার পুফরণ চতুর্থ শতাবীতে এক বৈষ্বপ্রধান স্থান ছিল বলিয়! বিবেচিত 

হইতে পারে। বর্তমান লেখক মনে করেন ষে, পু্রণাধিপতি চন্্রবর্মা 

রাজপুতানার পুষ্করণের ( পোখরণের ) রাজা ছিলেন এবং তিনি সমুদ্রগুধেরই 

সমসাময়িক আর্ধাবর্তের অগ্ততম রাজা । বীকুড়ার এই পর্বতে তিনি চক্রত্বামীর 
উদ্দেশে একটি বিফুচক্রের প্রতিকৃতি পর্বতের গুহামধ্যে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

এই স্থানটি তৎকালে চক্রন্বামীর গ্রসিদ্ধি রক্ষা করিত। 
সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ;পরিত্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ প্রাচীন তাত্রলিধ 

বন্দর দর্শন করিয়াছিলেন । অনেকে মনে করেন যে, স্থানটি বর্তমান কালের 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকই হুইয়! থাকিবে । অন্তর! মনে করেন যে, 

সমূজ্রের নিকটবর্তা কোন খাড়ীতে অবস্থিত প্রাচীন ভাযরলিখের অবস্থান এখন 
আর নির্ণয় করা! কঠিন। দণ্ডীর দশকুমার-চরিতে আমরা! দামলিত্ বলিয়া! যে 



৭৭৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, 

নগরের উল্লেখ পাই তাহাই যে প্রাচীন তাশ্রলিপ্ত তঘ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। এই 
প্রাচীন তাত্রলিপ্ত তৎকালে দণ্ডডুক্তির অন্তর্গত ছিল। পশ্চিম বাঙ্গালা এই 

বদর দিয়াই ভারতের সহিত চীন, ইন্দোনেশিয়! ও এশিয়ার অন্তান্ত রাজ্যের 
বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। চীনা-পরিত্রাজক লিখিয়াছেন যে, তাঅলিপ্তের 

ভূবিভাগে অনেক মৃল্যবান ব্রব্য-নামগ্রী পাওয়া যাইত। লোকেরা মেখানে 

সমৃদ্ধণালী ছিল। চাষদ্বারা উৎপন্ন নানারপ ফলও সেখানে পাওয়া যাইত। 

ফলপুষ্প সেখানে যঙসষ্ট উৎপন্ন হইত। এই স্থানের লোকের! একটু কর্কশ 
হইলেও সাহসী ছিল। 

দশম শতাবীর কান্বোজ-কুলতিলক নরপতি নয়পালের ইর্দায় আবিষ্কৃত 

তায়শামনে দগ্ভৃক্তিকে বর্ধমানভূক্তির অস্তর্গতি 'বলিয়া নির্দিষ্ট পাওয়া যায়। 

এই রাজার রাজধানী প্রিযনু-নগরীর অবস্থান আজও জানা যায় নাই। 



ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি 
নীহাররঞ্জন রায় 

সাংস্কাতিক সচেতনতা, একটু অন্যভাবে এঁতিহাসিক সচেতনতা, সাম্প্রতিক 
কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । মানব-সমাজের অগ্রযাত্রায় সংস্কৃতিকর্ম অপরিহার্ধ। 

সর্বদেশে সর্বকালে সংস্কৃতিকর্ষের ভেতর দিয়েই মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর 

হয়। কিন্তু সকলদেশে সকলকালে মানুষ এ-সন্বন্ধে চেতন থাকে না। আধুনিক 
মা্ষ নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী ; সে বুদ্ধির আলোয় নিজের অতীত 
ও বর্তমানের দেশ, কাঁল ও পানত্রকে জেনে বুঝে বর্তমানের সংস্কার করতে চায়, 

ভবিষ্যতটিকে গড়তে চায়। এই সংস্কার ও গড়নের কাঁজটাই হচ্ছে সংস্কৃতিকর্ম। 

তা ছাড়া, অতীতকে জানবার ইচ্ছা, অর্থাৎ ভূতজিজ্ঞাসা মানুষের একটি সহজাত 

প্রবৃত্তি; ম্থতি তার সহায়ক বৃত্তি। যা অতীতে ছিল (ইতি হ আস') 
মানুষ তাকে স্বতির প্রবাহে বহন করে। 

সাধারণত যে-বিগ্ভার উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বনে আমর! অতীত ও 

বর্তমানকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি, তার নাম ইতিহাস। ইতিহাস-শাস্ত্রে 
সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় বনুপ্রাটীন কাল থেকেই। কিন্ত আধুনিক মানু 
আবিষ্ষার করেছে, শুধু এই শাস্ত্রের সাহায্যে সে অতীত ও বর্তমানের যে-জান 
লাভ করে তা আংশিক জ্ঞান মাত্র। কারণ, স্বতির প্রবাহ ছাড়া অন্য সুত্েও 
অতীত বাহিত হয়ে বর্তমানে এসে পৌছয়, এবং তাকে প্রভাবিত করে 
ভবিষ্যতের রূপাস্তর ঘটায় । 

_ এই অন্ত হুত্রগুলির মধ্যে প্রধান একটি সুত্র হচ্ছে রক্তপ্রবাহ, যাকে অবলম্বন 

করে বিভিন্ন 'মান্ুষের ধার! পৃথিবীর বুকে সঞ্চারিত হচ্ছে। এই বিচিত্র 

মাহষের ধার! বা নর-প্রবাহের জ্ঞানলাভের জন্য অধধুনিক মাহ্ষ নৃতন একটি 

শাস্ত্রের, নূতন উপায় ও পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়েছে । এই শাস্ত্রের নাম নরতত্ব বা 
বৃশান্ত্, ইংরাঁজিতে যাঁকে বলে 'আ্যান্ থপলজি, স্বল্প অর্থান্তরে “এখনলজি”। 

বৃতত্ব ছাড়া আধুমিক মাঘ আর একটি গভীর অর্থবহ শাস্্ গড়ে তুলেছে, 
নিজের অতীত ও বর্তমানকে জানবার বুঝবার জন্যই । এই নৃতন শাঙ্্টির নাম 
সমাজতত্ব বা সমাজশান্ত্র, এবং এই শাস্ত্রের উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করে 



৭৮০ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

মাহ সামাজিক উদ্ভব ও বিবর্তনের বিচিত্র রীতিনীতি সম্বন্ধে, তার অতীতের 

জীবনযাত্রা, বর্তমানের আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করে, যে-জান 
নিছক এঁতিহাঁসিক দলিলপত্রের ভিতর থেকে লাভ সম্ভব নয়। মান্য সামাজিক 

জীব; সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রেরণায় ও প্রয়োজনে নান! কর্মসথত্রকে 

আশ্রয় করে এক-একটি সমাঞ্জ সে গড়ে তোলে, নিজেরই পরিপূর্ণ বিকাশের জগ্য। 
ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যদর্শন প্রভৃতি যেমন এই কর্মসত্রের 

অন্তর্গত, রাষ্ট্রবন্ধন, বর্ণবন্ধন, গোঠীবন্ধন, ব্যবসাবাণিজা, শস্তোৎ্পাদন, রন্ধন- 

ক্রিয়া, অশনবদন, প্রজনন, আচার-ব্যবহার, ছোটবড় তুচ্ছ যত কর্ম, সমস্তই 
বিশেষ দেশ ও কালের সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন সুত্র বা অঙ্গ, যাঁরা আবার 

একে অন্যে পারম্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে সমাজদেহকে ধারণ করে রাখে । বলা 

প্রয়োজন, আমি মেই সব কর্মের কথাই বলছি যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত নয়, 
যে-কর্ম সামাজিক প্যাটার্-গত, যে-কর্মের যোগ সমাজের অন্ত দশজনের সঙ্গে । 

যাই হোক, এই সুত্র বা অঙ্গগুলির পরিচয় না পেলে অতীত ও বর্তমানের জান 
সম্পূর্ণ হয় না। যে-শাস্ত্ের সাহাঁষ্যে এই জ্ঞান আমরা লাভ করি তারই নাম 
সমাজশান্ত্র। 

আজও ইতিহাস, নৃতত্ব ও সমাজশাত্ত্র পৃথিবীর জ্ঞানী ও পণ্ডিতসমাজে 
পৃথক পৃথক শাস্ত্র হিসাবেই স্বীকৃত; বিশ্ববিষ্ঠাঁলয় গুলিতেও অধ্যয়ন-অধ্যাঁপনা 

সেইভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু, একাস্ত সাম্প্রতিক কালে একটি জিনিস ক্রমশ 
স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে; তা হচ্ছে এই যে, যত দিন যাচ্ছে তত যেন বিভিন্ন 

বিষয়ের হুনির্দিষ্ট সীমারেখা ঘুচে যাচ্ছে, একটি শাস্ত্রের সঙ্গে আর একটি শাস্ত্রের 
যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ধর! পড়ছে, বিশেষত জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে। স্থখের 
বিষয়, ইতিহাস, নৃতত্ব, সমাজশাস্্র পরম্পর যত পৃথকই হোক, তার অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধ আজ একেবারে অন্বীকৃত নম, অন্তত কোনে! কোনো পণ্ডিতসমাজে। 

সে-দিন ক্রমশ এগিয়ে আসুছে খন এই তিনটি শাস্ত্র ব্যবধান প্রায় একেবারে 

ঘুচে যাবে, এমন অন্থমান খুব অযৌক্তিক নয়। 
ইতিহাস. রচনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, প্রায়-কুয়াসাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট অতীত 

থেকে সময়ের হুক বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসা, 

প্রর-সাক্ষ্যের পদচিহ্ন অনুসরণ করে করে। এই পন্ধতিই বহুশতাৰী স্বীকৃত, 

বহু গুনীমান্ত এতিহাসিক পদ্ধতি, যে-পচ্তি এ-যাবং আমরা মেনে চলেছি। 



ইতিহাস রটনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি ৭৮৯ 

সমাজশাস্্র আমাদের একটি নৃতন পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়েছে ও দিচ্ছে, একাস্ত 
সাম্প্রতিক কালে। সেটি হচ্ছে, বর্তমান চলমান কালের সামাজিক প্যাটার্ন 
(সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন যার অন্তর্গত ) বিশ্লেষণ করে, তারই বিভিন্ন সুত্র অবলম্বন 
করে, ধীরে ধীরে অতীতের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং অতীতের হৃত্রগুলির সঙ্গে 

যোগাযোগ আবিষাঁর ও প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে অতীত ও বর্তমানের 
রহস্যমুক্তি ঘটে, ছুইই জীবস্ত হয়ে ওঠে এবং ছুয়েরই নূতন অর্থসন্ধান লাভ করা! 
যায়। তখনই শুধু অতীত ও বর্তমান একনুত্রে গাঁথা পড়ে। একথা অত্যন্ত 
বেশি সত্য সেই সব দেশ সম্বন্ধে যে-সব দেশে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অতাস্ত 
প্রত্যক্ষ। ভারতবর্ধ সেই সব স্বল্প কয়েকটি ভূখণ্ডের অগ্ঠতম। শেষোক্ত এই , 
পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিহাসের পরিধিকে বিস্তৃত করা, ইতিহাসের পূর্ণতর 
জ্ঞান লাভ করার ষজ্ঞান প্রয়াম পাশ্চাত্য পৃথিবীর বিছজ্জনসমাজে কিছুদিন যাবৎ 
দেখা দিয়েছে, এবং তার সৃফলও পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে এপপ্রয়াস 

কেউ কেউ কেবল শুরু করেছেন মাত্র । 

এইমাত্র ষে সামাজিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণের কথা বললাম, এ-বিঙ্লেষণের 

উপায় ও পদ্ধতি কি? কি উপায়ে এই প্যাটানের সুত্র বা অঙ্গুলি ধরা 

পড়বে? 

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তার ত্বদেশবাসীকে আহ্বান 

করে বলেছিলেন, বাঁংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ও বাস করে 
প্রত্যেকটি গ্রামের গ্রাম্য ছড়া, প্রবাদ, এমন কি গালগল্প ও কিংবদস্তী, খাল- 
বিলহাওর, পথমাঠঘাটহাটবাজার, মঠমন্দিরমসজিদ, ঘরবাড়ী, আচারব্যবহার, 

ভয়বিশ্বাস রীতিনীতি, অশনবসন, আমোদপ্রমোদ, খেলাধূলা, ধর্মকর্ম, শিল্প- 

কলা, শাসনব্যবস্থা, প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্ত। সেদিন 
তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ছোট বড় ৪ স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই সব 

পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ না করলে বাংল! দেশ ও বাঙ্গালীর বার্থ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
রচন| কিছুতেই সম্ভব হবে না। সেদিন রবীন্দ্রনাথের কথায় আমর! কর্ণপাত 

করিনি। আজও আমাদের অনেক এঁতিহাসিক বিশ্বাসই করেন না যে, 
ইতিহাস অর্থাৎ অতীতের তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করতে ছলে বর্তমান সমাজের এই 

সব সুত্র সম্বন্ধে সংবাদ আহরণের কোনো প্রয়োজন আছে। 

. অথচ, 'সাম্প্রতিক সমাজতাত্বিকের! বলেন, যে-কোনো স্থানের সমাঁজ- 



৮২ পশ্চিমবঙ্গের সং্কৃতি ' 

বিবর্তনের ধারার ইঙ্গিতগুলে! আবিষ্ষার করবার উপায় ও পদ্ধতিই হচ্ছে, 

স্থানীয় সমাজের পুংখান্থপুংখ জরিপ বা সার্ডে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 

নৃতত্ববিদদের বক্তব্যও ঠিক একই | তাঁরাও বলেন, দেশকালধত কোনো মানব- 
গোঠীর ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতির উৎস 

ও ক্রমপরিণতি জানতে হলে স্থানীয় জরিপক্রিয়! ছাড়া তা সম্ভবই হতে পারে 
না। এই জরিপক্রিয়৷ যত বিস্তৃত ও ঘত পূর্ণাঙ্গ হবে ইতিহাসের জ্ঞান তত 
পূর্ণ, গভীর ও বিস্তৃপ্ত হুবে। সাধারণত কোন্ কোন্ প্রধান প্রধান বিষয়কে 
আশ্রয় করে এই জরিপক্রিয়। করতে হয় তার কিছু আভাস ও ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ 
বনুপূর্বেই আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সাম্প্রতিক নৃতাত্বিক ও সমাজশান্ত্ীর। 
এ-সম্বন্ধে আরও স্থনির্দিষ্ট, স্থপরীক্ষিত নির্দেশ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। 

কয়েক বৎসর আগে “বাঙ্গালীর ইতিহাঁস £ আঁদিপর্ব” রচনাকাঁলে নৃতত্ব ও 
সমাজতত্বলন্ধ কিছু কিছু তত্ব ও তথ্যবাঙ্গালীর অতীতব্যাখ্যাকার্ধে আমি 

ব্যবহার করেছিলাম। আমার কাছে তা ছিল একটি কঠিন পরীক্ষামূলক 

ব্যাপার । অনুমান হয়, সে-পরীক্ষায় কিছুটা সার্থকতা লাভ বোধ হয় আমার 

'ঘটেছিল। না ঘটে থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ তা হয়ে থাকলে সেটা 

আমারই অক্ষমতার পরিচায়ক, পদ্ধতিটির নয়। কিন্তু ইতিহাস-রচনার নৃতন 
এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে গিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে আমার কাছে ধরা পড়লো, 
বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যস্ত কম, অত্যন্ত সীমাবন্ধ। 

ষে-বর্তমান আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত সেই বর্তমান সম্বন্ষেই আমাদের 
জ্ঞান কত স্বপ্ন, কত অসম্পূর্ণ! স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উৎস ও বিবর্তনের 
ক্রমগুলো৷ জানা নেই বলে বৃহত্তর দেশের অতীতের টুকরোটাকরা সংবাদ, 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলো! আমাদের কাছে কোনো অর্থ ই ষেন বহন করে না; 

অনেক সময় সে-সব তথ্য আমাদের দৃষ্টিই আকর্ষণ করে না। তার চেয়েও 

বড় কথা, বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে পারম্পরিক যোগ্ত্রটাই আমরা আবিষার 
করতে পারি না, যেহেতু চলমান সমাজের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় ঘটেনি। সে পরিচয় সম্পূর্ণ হয়না সমাজশাস্ত্রের সহায়ত! ছাড়া। 

আমার সতীর্থ বন্ধু বিনয় ঘোষ মশায় আমাদের এই অভাব অন্তত কিছুটা 
ঘুচাধার দায় নিজের স্বন্ধে তুলে নিয়ে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে 
আমাদের স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা তথা সংগ্রহ করেছেন, প্রভূত 



ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি ৭৮৩ 

আয্নামে, অক্লান্ত ধের্য, নিষ্ঠা ও ভালোবাসায়। জরিপ ও সংগ্রহক্রিয়া৷ যেমন 

করেছেন, বিশ্লেষণও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই করেছেন, যার ফলে পশ্চিমবাংলার 
গ্রাম্যসমাজের চলমান সাম্প্রতিক রূপটি আমাদের কাছে অনেকটা প্রত্যক্ষ 

হুয়ে উঠেছে। স্থানীয় ইতিহাস ও ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর দেশের ইতিহাসের 
উপাদান কি করে আহরণ করা যায় সমাজশাস্ত্বের উপায় ও পদ্ধতির সাহাঁষো, 

বিনয়বাবু তার একটি সষ দৃষ্টাস্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের পশ্চিম বাংলার জীবনযাত্রার ছোটবড় কিছু কিছু অংশ তাঁর এই 
জরিপক্রিয়ার ফলে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হবে, এ-আশা বোধ হয় অন্যায় নয়। 
শুধু ছুঃখ হয় এই ভেবে ষে, পূর্ববাংল! সম্বন্ধে একাজ করবার ছছযোগ যখন 
আমাদের ছিল, তখন আমরা তা কেউ করিনি। এখন সে-ম্বযোগ কবে হবে 

কে জানে! | 

নৃতত্ব ও সমাজতত্বের পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিহাস রচনায় গ্রবৃত্ব হলে 
কি ধরনের সমৃদ্ধ ফসল ফলানো! যায়, ইতিহাঁম কত যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ হয়ে ওঠে 
তাঁর দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি, আমাদের দেশের ইতিহাস থেকেই। হিম্দু 
সমাজের বর্ণাশ্রমের ইতিহাস উনিশ শতক থেকে শুর করে আজ পর্যস্ত অনেক 

এতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিকেরাই রচনা করেছেন। তাদের প্রধান নির্ভর বেদ 

উপনিষদ থেকে শুক করে যাবতীয় সংস্কৃত ও পালিশাস্তগ্রস্থথ কোনো কোনো 

ক্ষেত্রে শিলালিপি, তাত্রপট্ট, পুরাণ, স্থতি ও সাহিত্য-গ্রস্থ। কিন্তু তাদের 
রচিত বর্ণাশ্রমের ইতিহাস বর্ণাশ্রমের যুক্তি ও রহস্ত ততদিন এতটুকুও ভেদ 

করতে পারেনি যতদিন না নৃতত্ব ও সমাঁজতত্বের সাহায্য নিয়ে সে-পন্ধতি 
'অবলম্বন করে হাটন প্রভৃতি পণ্ডিতের] বর্ণাশ্রমের ভিত্তি, উত্তব ও বিবর্তনের 

সমস্ত ুত্র ও স্তরগুলি একটি একটি করে ধরিয়ে দিলেন। আর্য ও অনার্ধভাষা- 

'ভাষী লোকদের সমন্বয়ের সুত্রগুলিও আমাদের চোখে বহুদিন হুম্পষ্ট হয়ে ধরা 

পড়েনি, পড়লো তখনই যখন জ্ঞাত তথ্যার্দির উপর নৃতত্ব ও সমাজতব্বের 

আলো এসে পড়লো রমাগ্রসাদ চন্দ ও অন্যান্ত ছ'একজন মনীষীর সামাজিক ও 

বৃতাত্বিক জরিপের ফলে। | 
বিশুদ্ধ বংশাবলী-ইতিহাস, যাঁকে বল! হয় 'ক্রনিকল' রাজাবাদশা+র কথা, 

যুদ্ধবিগ্রহের কথা ইত্যাদি, হয়তো! তা তথাকথিত এঁতিহাসিক দলিলপত্র থেকে 
রচিত হতে পারে, কিন্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে হলে 



৭৮৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

নৃতাত্বিক ও সমাজতাত্বিক তথ্য, উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন না করলে প্রত্বসাক্ষ্যও 

তার সমস্ত রহস্য উদঘাটিত করতে পারে না। বার! গর্জন চাইল্ড প্রভৃতি 
মনীবীর সাম্প্রতিক গবেষণাঁদি এবং সর্বজনস্থখপাঠ্য গ্রস্থার্দির সঙ্গে পরিচিত 
তাঁরাই একথার সত্যতা ম্বীকার করবেন। কথাটি শুধু প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে 

প্রযোজ্য নয়, মধ্য ও উত্তরপর্ব সম্বদ্ধেও সমান সত্য । বিগত একশ বছর ধরে 

অসংখ্য গবেষক স্থানীয় কাউন্টি ও পারিশের (০০155 ও 1১919) যাবতীয় 

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদি ষদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে না রাখতেন, 

জরিপ কার্ধাটর ফলাফল যদি তৈরী না! থাকতো, এবং তার উপর সমাজশাস্তের 
উপায় ও পদ্ধতির আলোকপাত ন! ঘটতো৷ তাহলে কি ট্রেভিলিয়ানের পক্ষে 

ইংলগ্ডের সামাজিক ইতিহাস রচনা কর] সম্ভব হতো ? 
বাংলাদেশে সম্প্রতি যে ছু'চারজন গবেষক ইতিহাসে এই নৃতন পদ্ধতির 

প্রয়োগে অগ্রসর হয়েছেন, বিনয় ঘোষ তাদের অন্যতম । আমাদের উনিশ 

শতকের সংস্কৃতি বিশ্লেষণে তিনি ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে এমন 

সার্থক ফললাভ করেছেন যার সন্ধান আগে আমরা জানতাম না । বর্তমান গ্রন্থে 
তিনি বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ করেছেন, কিন্ত উদ্দেশ্য একই, এবং তা৷ হচ্ছে 

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসের হ্যত্র আবিষ্কার । 
আমার এই যুক্তির অর্থ এ নয় ষে, প্রত্বসাক্ষ্য ও সমসাময়িক দলিলপত্রের 

তথ্যাদি গ্রাহ বা নির্ভরযোগ্য নয়। মূর্থহ্ৃলভ এই যুক্তি একেবারেই আমার 
উদ্দেশ্থা নয়। প্রত্সাক্ষ্য ও এতিহাঁসিক দলিলপত্রের তথ্যাদির মূল্য ও মর্যাদা 
সম্পূর্ণ হ্বীকার করে নিয়েও আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, সে-সাক্ষ্য ও 
তথ্যাদির সম্পূর্ণ অর্থ ও গ্ররুতি স্থৃস্পষ্ট ততক্ষণ হতে পারে না৷ ধতক্ষণ 'তার 

উপর আমর! সমাজশাস্ত্রের রীতিনীতি গতিপ্রকৃতি ও উপায়পন্ধতির প্রয়োগ 

নাকরি। এ-াবৎ আমর! বহুলাংশে তা করিনি বলে আমাদের ইতিহাস 

রচনাও বহুলাংশে ক্রনিক্ল্-স্তর উত্তীর্ণ হয়ে সার্থক ইতিহাসের স্তরে উন্নীত 
হতে পারেনি। ক্রমশ এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক, আমার 
ই'তিহাঁসলুন্ধ চিত্তের এই কামন!। 



পরিশিন্ড.ও লির্ঘন্ড 





যুশিদাবাদ 
পশ্চিমবঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণ-সীমা ভাগীরথী পশ্চিমতীর পর্যস্ত। কিন্তু সাংস্কৃতিক 
সীমানা কখন এইভাবে টানা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ রাঢ়দেশের 

সাংস্কৃতিক উপকরণের প্রভাব ভাগীরথীর পূর্বতীরে বহুদূর পর্যস্ত গ্রসারিত। 
এই প্রভাবের সঙ্গত কারণও আছে। প্রাচীন রাঢ্ের ভৌগোলিক সীমানার 
অস্ততুক্ত ছিল পূর্বতীরের খানিকটা অংশ (নদীয়া, মুখিদাবাদ ও ২৪-পরগণ! 

জেলায় )। পশ্চিমতীরে নদীয়া গণ্য না হলেও, মুখিদাবাদের অনেকট৷ ভূভাগ 
আছে (কান্দী ও জঙ্গীপুর মহকুমার )। ভাগীরখীর পূর্বতীরের নদীয়াস্তর্গত 
বহু স্থানের সঙ্গে পশ্চিমতীরের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। কিন্ত মুশিদাবাদ 
ও নদীয়া জেলার এইসব অঞ্চলে গ্রামকেন্দ্রিক বিস্তারিত বিবরণ দিলে পূর্ব- 
বণিত এগ্রাম প্রদক্ষিণের' পুনরাবৃত্তি হবে বলে, তা থেকে বিরত হুলাম। 
সংস্কৃতিধারার প্রবাঁহ বিচারের জন্য যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, খুব সংক্ষেপে 
সেইটুকু এখানে বলছি । 

সাঁওতাল পরগণ1] ও উত্তর-পূর্ব বীরভূমের সংলগ্ন মুশিদাবাদের ভূভাগের 
প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য দুই-ই উল্লেখষোগ্য । উত্তরে রাঁজমহল ও 
পশ্চিমে সাওতাল পরগণ! থেকে আরদি-অস্্রীল (21:০:০-4550:81010) বা 

,. নিষাদ-সংস্কৃতির ধারা মুশিদাঁবাদের এই অংশে অনেকদূর 
বি পর্বস্ত গ্রবাহিত। জৈন ও বৌদ্ধ-সংস্কতির ধার! ভাগীরঘীর 

পশ্চিমততীরবর্তী মুগ্নিদাবাদে (জঙ্গীপুর ও কান্দী মহকুমায় ) বেশ প্রবলই বলা 
যেতে পারে। প্রাচীন হিন্দুযুগে উত্তররাঢ় ও কর্ণন্বর্ণ রাজ্যের অস্তভূক্ত ছিল 

এই অঞ্চল। কর্ণন্থবর্ণ রাজ্যের কথা ইউয়াং চোয়াঁং (হুয়েন সাঙ) তার 

ভ্রমণবৃত্বাস্তে উল্লেখ করে গেছেন।১ তন্মো-লি-টি (তাত্রলিপ্ত-তমলুক ) 
থেকে ৭** লী ( ১লী-১$ মাইল ) উত্তর-পশ্চিমে তিনি কা-লো-ন-হ্ৃ-ফ-ল-ন 
( কর্ণস্থবর্ণ ) রাজ্যে ধান। এবৃত্বাস্ত ভৌগোলিক বিচারে ভূল মনে হয়, কারণ 
কর্ণস্বর্ণ রাজ্য যদি মুর্শিদাবাদ জেলায় হয়, তাহলে তাত্রলিখ্ের উত্তর-পূর্বে তা 

১02 082. 01081768 795615 2 [019 (529-6454,2) 2 95 1015970585 

ভ/৪66:9১ ০] 29 ৮৮, 191-195. 
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অবস্থিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমে নয়। ওয়াটার্স অন্তান্ত তথ্যপ্রমাণ বিচার করে 

শিদ্ধাত্ত করেছেন যে উত্তর-পূর্বকে ভুলক্রমে এখানে উত্তর-পশ্চিম বলে উল্লে 

করা হয়েছে। পঙ্ডিতেরাঁও এই বিচার মেনে নিয়েছেন। কর্ণনথবর্ণ রাজ্যের 

পরিধি ৪৪৫ লী (প্রায় সাড়ে-পাচহাজার মাইল ) এবং তার রাজধানী; 
পরিধি ২*লী (২৪ মাইল) ছিল। তার মধ্যে পরিত্রাজক হয়েন সাঙ দশা 
বৌদ্ধবিহার ও ছুহাঁজার বৌদ্ধ শ্রমণ দেখেছিলেন। রাজধানীর পাশেই ছি 
লো-টো-উই (মো)চি (রক্তমৃত্তি্রাঙ্গামাটি ) বিহার । এই বিহারে; 

পাশে সম্রাট অশোকের আদেশে নিমিত কয়েকটি বৌদ্ধন্তূপ ছিল। বুদ্ধদে 
নিজে এই সব স্থানে ধর্মগ্রচার করেছিলেন। লো-টো-মো-চি সত্যই মুশিদারা! 
জেলার “রাঙ্গামাটি” ( চিরুটি স্টেশন থেকে কিছু দুরে ) কি না, তাই নিয়ে বর 
তর্ক হয়েছে। এখন মোটামুটি অনেকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তা দি হয় 
তাহলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ মুশিদাবাদে একদ। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছি 
বোঝা যায়। এই অঞ্চলে অনেক গ্রাম থেকে প্রচুর বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর 
মৃতি পাওয়া গেছে এবং এখনও বহু গ্রামের পথণ্রাস্তে ও গাছতলায় সেগুন 
ভিন্ন দেবতার নামে পুজিত হচ্ছে দেখা যায়। বৌদ্বধর্মী পালরাজাদের সঙ্গ 
জড়িত কিংব্দস্তীর গ্রচলনও এখানে বেশি । মহীপাঁল দীঘি, মহীপাল রাজা; 

প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি (মহীপাল হণ্ট-স্টেশন ) আজও স্থানীয 

লোকের] দেখিয়ে থাকেন। সন্ধ্যাকরনন্দী তার 'রাঁমচরিত” কাব্যে রামপাল 

রাজার যে মিত্রসামস্তদের নামতালিক। দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় “কষঙগল- 

মণ্ডলের অধিপতি নরসিংহাজুনের নাম আছে। এই 'কষঙ্গল'"মগ্ডল রাজ- 
মহলের দক্ষিণদিকস্থ “কন্বজোল' নামে স্থান বলে পণ্ডিতের! অনুমান করেন ।১ 

কানিংহাম ও ফাগুপরন সাহেবের মতও তাই। ফাগুপন 48161180115? 

( সকরিগলি ) কযঙ্গল বলেছেন। কষঙ্গলের নাম প্রাচীন বৌদ্ধ পালিসাহিত্যে 
উল্লেখ আছে।* 

কান্দীর কয়েকমাইল দক্ষিণে 'পাচখুপি' নাঁমে স্থান আছে। অনেকে মনে 
করেন, পাঁচটি বৌদ্ধ স্তপ (পঞ্চত্ত.প-_পাঁচথুপি ) ছিল বলে, স্থানের নাম 

৯ স্বামচরিত : রাধাগোবিনা বসাক, ভূমিকা ১৫৬ 
ই 100128] ০01 8২০7৪] 481905 90016655 1904, 2৮. 86০66, 
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পাচথুপি হয়েছে। স্তূপের কোন আভাস আশপাশের কোন ধ্বংসাবশেষ থেকে 
পাওয়া যায় না এখন। না গেলেও, বৌহ্প্রাধান্তের যুগে এইস্থানে একাধিক 
গ্₹প থাকা আশ্চর্য নয়। গ্থানটিও প্রাচীন। 'কান্দীতে রুদ্রদেবের যে মন্দির 
আছে তাতে রুদ্বের মৃত্ি বুদ্ধমূতি বলেই (বিরোচন ) মনে হয়। পালরাজার 
রাজধানী বলে কথিত 'মহীপাল” থেকে প্রচুর বৌদ্ধ দেবদেবীর মৃত্তি পাওয়া 
গেছে। এই সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিদর্শন থেকে মনে হয়, পালযুগে তো 

বটেই, পালপূর্ব যুগ থেকেই হয়ত প্রাচীন রাঢ়াস্ততূক্তি ভাগীরখীর পশ্চিমতীরস্থ 
মুশিদাবাদে জৈন-বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হল, 
ধর্মঠাকুরের পৃজ৷ বীরভূম-সংলয় কান্দী মহকুমার অনেকটা অঞ্চল পর্ধস্ত একদা 

প্রচলিত ছিল। এখন প্রায়লুপ্ত বলা চলে। 
শাক্ত ও শৈবধর্মের প্রীধান্ত মুগিদাবাদের এই দিকটায় খুব বেশি। বীরভূম- 

বর্ধমানের সঙ্গে তার কোন অনঙ্গতি নেই। বৈষ্বব্ধর্মের প্রভাবও লক্ষণীয় । 

কিন্তু বৈষব প্রভাবের সামাজিক স্তর সীমাবদ্ধ বলে মনে 

হয়। মালিহাটিতে রাধামোহন ঠাকুরের প্রীপাট (গ্নিবাঁস 

আচার্ষের প্রপৌত্র ), দিজগ্রামে দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট, ভরতপুরে গদাধর 
পণ্ডিতের শ্রীপাট, দক্ষিণথণ্ডে (সালারের দক্ষিণে) রসিকদাম কীর্তনিয়ার 

প্রীপাট, টো়ার বৈষ্ণবদান গোকুলানন্দ সেনের প্রীপাট--সবই কান্দীর 
দক্ষিণাঞ্চলে, বর্ধমানের বৈষ্বতীর্ঘ কাটোয়া মহকুমা-সংলগ্ন । বৈষ্বধর্মের 

প্রসারের ধারা সম্বন্ধে একটা ধারণ! হয় এখান থেকে । 
মুশিদাবাদের এ-অঞ্চলে মুসলমানযুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে 

থাকা ম্বাভাবিক। তার বিস্তারিত তালিক! দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জঙ্গীপুর 
নীরা মহকুমার অন্তর্গত “একানি চাদপাড়া” গ্রাম কেন্ত্র করে 

হুদেনশাহের জীবনের অনেক কাহিনী ও কিংবাস্তী রচিত 

ইয়েছে। প্রমাণাদি যা পাওয়া গেছে, তা থেকে তার এতিহাসিক ভিত্তি 

ধানিকটা আছে মনে হয়। কাছাকাছি বহু গ্রাম থেকে. ছসেনশাহের রাজত্ব- 
কালীন একাধিক শিলালিপি পাঁওয়! গেছে।১ হুসেনশাছের স্বতিবিজড়িত 
এই অঞ্চল বাঙালীর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধানত 

১:171560:5 ০ 950881, ৬০] 11 £ 05809665170 70027581 06 006 4518055 
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বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে, ষোঁড়শ শতাববী থেকে বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে 

যে নবজাগরণের স্ত্রপাঁত হয়, তা হুসেনশাহীবংশের উদারধর্মী রাষ্ট্রনীতি ও 
মানসিক প্রশস্ততার ফলে। একানি চাদপাড়া ও তার পার্বতী গ্রামই 
বাংলাদেশের এই এঁতিহাসিক মুসলমান রাজবংশের উৎপত্তিকেন্ত্র। আঁরবদেশ 
থেকে এরা এলেও, বাংলার মাটিকে এখানেই এরা আপন করে নিয়েছিলেন 

এবং এমনভাবে করেছিলেন যে বাঙালী সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের প্রবর্তক 

হয়েছিলেন তার] ।০মুর্রিদাবাদের এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান-সংস্কৃতির বিচিত্র 

আদান-প্রদানও হয়েছিল। জৈন-বৌদ্ধ সংস্কৃতির উদারতার এঁতিহপুষ্ট অঞ্চলে 

সহজেই ইসলাম ও হিন্দুধর্ম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। স্থানীয় দর্গায়, 
গীরের আস্তানায়, মেলায় ও উৎসব-পার্ণে আজও তার বিশ্বয়কর গ্রমাঁণ 

রয়েছে । যেমন জঙ্গীপুরের কাছে রঘুনাথগঞ্জের সৈয়দ কাশিমের দর্গ! ( ধার 
নাম থেকে 'কাঁশিমবাজার+ ) হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তীর্ঘস্থান। আরও 

উত্তরে ছাঁপখাটিতে মতু্জা হিন্দের দরগা ও ভৈরবী আনন্দময়ীর আশ্রম। 
ছাপখাটির দর্গায় পুজো! দেবার সময় মুললমানর! বলেন “জয় ম! কালী, আর 
হিন্দুরা বলেন “আল্লা হো আকবর'। অনতিদূরে “তী” থেকে ভাগীরথী ছুই 
ধারায় ( পদ্মা ও ভাগীরথী ) বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান 
সংস্কৃতির ছুই ধার এমনভাবে বাংলার মাটিতে কখন বিভক্ত হয়নি। গ্রামে 

জনপদে তার যুক্তধারা একখাতেই প্রবাহিত হয়েছে। রাজনীতির উত্তাপে 
আজ সেই ধারা প্রায় শুকিয়ে গেছে, কিন্ত বাংলার জানপদ-সংস্কতির ইতিহাসে 

এই মনুদৃশ্টের কোন চিহ্ন নেই। 
মুিদাবাদের এঁতিহাপিক স্থানের বিবরণ পূর্বে অনেক প্রকাশিত হয়েছে। 

এখানে তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই।১ বড়নগরের (লালবাগ ) মন্দিরগুলি 

( অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের তৈরি ) বাংলার বিভিন্ন প্রকারের 
মন্দির-স্থবাপত্যের নিদর্শনরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মন্দিরের গায়ে চমৎকার 

পোড়ামাটির কারুকার্য আছে। 

১ বেভারীজ সাহেব (7. 8৩৬6186) 014 218055 1 11015151088, নাম দিয়ে 

“ক্যালকাটা ক্লিভিউ', পত্রিকায় (১৮৯২ সালে ) কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবদ্বগুলি 

ছাড়। কৌঁডূহলীরা৷ পুরাতন ও নূতন জেল! গেজেটিয়ার (ও-মালি লাহে সম্পাদিত, এবং 
জ্শোক মিজ সম্পাদিত ), প্রত্বতত্ববিভাগেন রিপোর্ট ইত্যাদি দেখতে পারেন। 



পরিশিষ্ট থট 

নদীয়া 
নদীয়ার স্থানগুলি আমার প্রত্যক্ষ সম্ধান-সীমানার বহিভূতি, কারণ তার 
সবগুলিই ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তা। তবু ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের ( অর্থাৎ 
রাঢদেশের ) সংস্কতিধারার প্রসার ও সংষোগ পূর্বতীরস্থ নদীয়ার সঙ্গে গভীর 
বলে, কয়েকটি স্থান আমাকে পরিদর্শন করতে হয়েছে । যেমন চব্বিশপরগণা 
জেলার গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলিও করতে হয়েছে । তা ছাড়া, এঁতিহাসিক 
নবন্ধীপ' সংস্কৃতির স্বতিজড়িত নবদীপ, মায়াপুর, বল্লালদীঘি, বিষপুফরিণী 

প্রভৃতি অঞ্চলে না গেলে, বাংলার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রে যাওয়া হয় না। 

স্থানীয় গৌড়ীয় মঠ ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে একাধিকবার এই . 
নি স্থানগুলি পরিদর্শন করেছি। গত কয়েক শতাবীর মধ্যে 

ও এ-অঞ্চলে- ভাগীরথীর এত বেশি ধারাব্দল হয়েছে ষে 

নারাপির প্রাচীন নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান আজ নির্ণয়াতীত 
ব্যাপার বলা চলে। এ-সম্বন্ধে দেওয়ান কাতিকেয়চন্ত্র রায় যা লিখেছেন তা 
প্রণিধানযোঁগ্য £ ১ 

****বঙ্গেখবরের বাঁজত্বকালে নবদীপের যে স্থানে নগর ছিল, সে স্থান 
ভাগীরথী স্রোতে বিলুপ্ত হইয় গিয়াছে। পূর্বে, নবদ্ধীপের পশ্চিম ও দক্ষিণে 
ভাগীরথী, ও পূর্বদিকে খড়িয়া নর্দী ছিল; এই উভয় শ্রোতম্বতী নবধ্ীপের 

ছুই ক্রোশ দক্ষিণ গোয়ালপাড় গ্রামের নিকট মিলিত হয়। তৎকাঁলে এ 

সন্ধিস্থানকে ত্রিমোহণী বলিত। নবদ্বীপের উত্তরে বিষপুফরিণী ও যে স্থানি 

বল্লালদীঘি বলিয়! খ্যাত হইয়াছে, সেই স্থান ছিল। পরে, জাহ্নবী নবন্বীপের 
উত্তর-পশ্চিমাংশে যে স্থানে দক্ষিণমূখী হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে পূর্বান্তা 

হুইয়া, নবীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করতঃ, বল্লালদীঘীর দক্ষিণে খড়িয়া নদীর 
সহিত মিলিত হুইয়! দক্ষিণবাহিনী হন। ইদানীং নগরের উত্তরে যে স্থানে 
স্থরধুনী প্রবাহিত আছেন, সে স্থান হইতে এ প্রবাহ তৎকালে প্রায় ছুই 
ক্রোশ দূরবর্তী ছিল। পরে, ক্রমশঃ নগরের উত্বরভাগ উদরস্থ করিতে 
করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। যে অংশ নদীগর্ভস্থ হইতে লাগিল, 
সেই অংশেই পুরবাসীদিগের বসতি ছিল। যাহাঁদের বাসস্থান জলসাৎ 

১ ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত ( সংবৎ ১৯৩২ ) 2 ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা । 



গং পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা৷ গ্রামাস্তরে, কেহ বা গ্রামের দক্ষিণভাগে যে 
চর ছিল, তথায় বসতি করিল। এইরূপে, যে ভাগে পৌরদিগের নিকেতন 
ছিল, সে ভাগ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হুইল, এবং যে ভাগ বালুকা ও 

অরণ্যময় ছিল, তাহা মন্ম্যের আবাস স্থলরূপে পরিণত হইতে লাগিল ।” 
বর্তমান নবদ্বীপের ভৌগোলিক প্রাচীনত্ব তাই তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার । 
মায়াপুর থেকে বল্লালদীঘী, বিবপুষ্করিণী পর্যস্ত গেলে এইটুকু অস্তত বোঝা যায় 
যে স্থানগুলি প্রাচীন . মনে হয়, এ-অঞ্চলের সবটুকুই প্রাচীন নবধীপের 
অন্তভূক্তি ছিল। মায়াপুরের অনতিদূরে 'বল্লালটিবি' নামে যে উন্নত স্থানটি 
আছে তা প্রত্বতত্ববিদদের খননঘোগ্য নিশ্চয়। দীর্ঘকাল আগে কাতিকেয়চন্্র 
লিখে গেছেন যে, “রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পূর্বপুরুষেরা এ টিবি হইতে অনেকগুলি 
প্রস্তরন্তত্ভ ও নানারপ প্রত্তরথণ্ড লইয়া আইসেন* ( ক্ষিতিশ-বংশাবলি-চরিত )। 

এরকম নানারকমের পাথুরে নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। বল্লালটিবি খু'ড়লে 
প্রাচীন নবীপের ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
আরও পরিষ্কার হতে পারে। ইত্যবদরে, বর্তমান নবদ্বীপ, ন! মায়াপুর, 

কোথায় সেনরাজাদের রাজধানী ছিল, বাংলার প্রধান বিস্তাসমাজ ছিল, এবং 

কোন্ স্থানটি প্রচৈতন্ের জীবনস্বাতজড়িত, তা নিয়ে বাক্যুদ্ধ করা অর্থহীন। 
রাজধানীর কেন্্রস্থলটি অনাবিষ্তত ও অনিণীত থাকলেও, এই অঞ্চলের সবটুকুই 
যখন 'নবন্ধীপ' বলে কথিত ছিল, তখন বাঁংলার শাস্ত্রীয় পাঙ্ডিত্যের গৌরব 
এবং প্রীচৈতগ্ের গ্রবর্তিত বৈষণব-সংস্কৃতির এঁতিহ-গৌরব সকলেই সমানভাবে 
বোধ করতে গারেন। নবহধীপ বিষ্ভাসমাজতুক্ত বিষপুক্ধরিণী, কুশহীপ, চাকদহ, 
কাঞ্চনপন্দী (কাচরাপাড়। ) ইত্যাি হ্বানের পণ্ডিতদের ইতিহাস সম্প্রাতি 

সবিস্তারে লেখা হয়েছে ।১ এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। 
চব্বিশপরগণীর হালিশহর ছাড়ালেই কাঞ্চনপন্পী ( কাচরাপাড়া ), ফুলিয়া, 

“শাস্তিপুর, নবদ্ীপ প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ভী সব স্থানই প্রায় বৈষণবদের তীর্থস্থান 
এবং শ্রীচৈতন্ত ও তার পার্ধদদের জীবনস্বতিম্ডিত। কাঞ্চনপল্পী “সেন শিবা 

নন্দের প্ীপাট'। শ্রীচৈতন্ত শিবানন্দের গৃহে গিয়েছিলেন। মেন শিবানন্দের 

৯ গ্রঁ্দীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ২ বাঙ্গালীর সারম্ঘত অবঙ্গান, প্রথম ভাগ। 
চি রিগিগাঠলচার সরান আঞ্চলিক ইতিহার্সের একখানি 

ভাল বই। ” | 



্ পরিশিষ্ট ৭৪৩ 

প্রতিষ্ঠিত শ্রীকফরায় বিগ্রহ নিত্যপূজিত হয়। কুষরায়ের মন্দিরটিও বাংল 
দেবালয়ের স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখষোগ্য। মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের 
সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরগুপ্তও কাঞ্চনপন্লীবাসী ছিলেন। কীচরাপাড়ার কয়েক 

মাইন দুরে কর্তাভজ! সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ঘোষপাড়া। কর্তাতজারা 
বলেন ঘে আউলচাঁদ তাদের ধর্মের আদিগুরু এবং তিনি চৈতন্যদেষের অবতার । 

আউলচাদ ফকিরবেশে ঘোলাদুবলী, উল! (বীরনগর ) প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে 
বেড়া গ্রামে এসে বাইশজনকে দীক্ষা দেন। এই বাইশজন শিল্তের মধ্যে 
সদ্গোপজাতীয় ঘোষপাড়ার অধিবামী রামশরণ পাল এবং কীচরাপাড়াবাসী 
'গোপজাতীয় কানাই ঘোষের নাম বিখ্যাত। “আউলচাদ দোয়াগরু, সঙ্গে. 
বাইশ ফকির বাছুর তার'-_এই হল প্রচলিত কথা । কর্তাভজাদের জাত- 
বিচার নেই, মুসলমানরা! পর্ধস্ত. এই ধর্মে দীক্ষিত হতে পারেন। কবি কৃতিবাসের 
জন্মস্থান ফুলিয়া ও হরিদাস ঠাকুরের সাঁধনগীঠ বলে বিখ্যাত। শাস্তিপুর 

অদৈত আচার্ধের কর্মস্থান ও তার বংশধরদের বাসভূমি। চাকদহ-পালপাড়ায 
চারচালা ইটের বাংল! মন্দিরটি প্রাচীন । এই ধরনের ইটের মন্দির বাংলাদেশে 
এখন নেই বললেই হয়। গড়নের দিক থেকে মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
এককালে পালপাড়! ও শাস্তিপুরের বিষ্যাসমাজের খ্যাতি ছিল নবস্বীপতুল্য। 
শাস্তিপুরের সর্বানন্দী, বল্রভী, নপাড়ী, চৈতল, শোভাকর, কাশ্তপ ভট্টাচার্য 
প্রভৃতি বংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মেছেন, তাদের সংখ্যা কয়েকশত হবে। 

শ্রীচৈতন্ত ও তার সহচরদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে নদীয়ার এই অঞ্চলে 
বৈষ্ণবধর্মের প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্ত প্রাধান্ 

বলতে ঘি লোকপমাজে ব্যাপক প্রমার ও প্রভাব 

দীরারবৈকব ও বোঝায়, তাহলে বৈবধর্ের প্রাধান্ত সন্ধে তর্ক কর 
যেতে পারে। ঠৈতন্তচরিতকার যে-শ্রেণীর ধর্মাচারীদের 

বগা বলেছেন, নদীয়ার এ-অঞ্চলে তাদের ব্যাপক প্রতিপত্তি আজও দেখ! 

যাঁয়। এ-প্রতিপত্তি সাম্প্রতিক কালের নয়, দীর্ঘকাল ধরেই তন্ত্র ও শাক্ত 

আচারের ধারা এখানে অব্যাহত রয়েছে। উলা-বীরনগরের বিখ্যাত উলাই 

চণ্ডীর বিশেষ উৎসব হয় বৈশাখী বুদ্ধ পূণিমায়। হাড়ীজাতির লোকে প্রথম 
পুজা! দেয়, পৃজায় শুয়োর বলি হুয়। বল্লালদীঘি বেলপুকুর অঞ্চলের গৌপরা 
'আজও দলে দলে পূর্বস্থলীর অধীন জামালপুরের ( পশ্চিমতীরে বর্ধমানে ) 



৭৯৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

বুড়োরাজের উৎসবে যোগদান করতে যায়। এছাড়া! অন্তান্ত শাক্তপৃজার 
নিদর্শনও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার মধ্যে এই চণ্ডী ও ধর্মপূজারীদের কথাই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নবদ্বীপ তান্ত্রিক পগ্ডিতদের প্রধান কেন্দ্র, শাক্ত উৎসবের 
সমারোহ সেখানে খুব বেশি। পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্তের ধর্মপ্রচার খুব হুনজরে 
দেখতেন না। তার উপর, নবদ্বীপের রাঁজারাঁও ( কৃষ্নগরের ) বৈষ্ণবধর্মাহ- 
রাগী ছিলেন না। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত”কার লিখেছেন £ ১ 

*তৎকালে এঞ্প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তি উপাসক ছিলেন । 

তন্মধ্যে অনেকে অন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপলক্ষে পানাসক্ত ও ইন্দ্রিযপরায়ণ 
হইতেন।” ৃ 

“নবদীপের বাজা বা পণ্ডিতগণ ঠৈতগ্তকে অবতারের মধ্যে কখন গণ্য 
করেন নাই ; একারণ যদিও চৈতন্ঘের প্রবতিত ধর্ম গ্রচারক, অদ্বৈত ও 

নিত্যানন্দ গোস্বামী, ও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ, এই রাজাদ্দিগের অধিকারের 
চতুঃপার্থে ভূরি ভূরি শিশ্ত করিয়াছেন, তথাপি যে প্রদেশে তাহাঁদের বাম, 

, সে প্রদেশে প্রথমে বহুতর শিশ্ত করিতে পারেন নাই ।” 
একথার ধত্যতা আজও নদীয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে উপলব্ধি করা যায়। 
প্রীচৈতন্যপ্রবত্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে নব্জাগরণ 

এনেছিল, তা বাঙীলী সমাজের উচ্চভ্তরের মধ্যেই প্রধানত সীমিত ছিল। 

জনজীবনে ও জনমানসে তার ব্যাপক ও গভীর ছায়াপাত সম্ভব হয়নি। 

কেন হয়নি তা অনুসন্ধান ও আলোচনাসাপেক্ষ। 

বোড়োর (বর্থনান ) বলরাম 
“বোঁড়ো গ্রামের বলরামে নত কৈচ্ছু শির।” অনেক পুরানো! পুথির দিগ্- 
বন্দনায় বোড়োর বলরামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলায় ভ্রমণকালে 

অনেকের মুখে বোড়োর বলরামের কথ! শুনেছি, কিন্তু শেষ পর্যস্ত গ্রামটিতে 
যাওয়ার স্থযোগ করতে পারিনি । এই গ্রন্থ মুত্রণকালে উক্ত গ্রামের শ্রীবৈদ্নাথ 
বস্ত্র ও শ্রীনিত্যানন্দ বন্থু আমার সঙ্গে দেখা করেন । আমি তাদের কাছে 'প্রশ্নমালা” 
তৈরি করে দিয়ে কয়েকটি বিষয় অনুসন্ধান করতে বলি। তার! পরে জ্ঞাতব্য 

১ ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চক্লিত (সংবৎ ১৯৩২ ) $ ৫৩ ও ৬৪ পৃষ্ঠা। 
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বিষয়গুলি আমাকে জানান। তারপর অধ্যাপক শ্রীস্কুমার সেনের কাছে 

আমি তাদের পাঠাই। তাদের অনুরোধে স্থকুমারবাবু “বোড়োর বলরাম বিগ্রহ” 
নামে এ-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লেখেন ( পরিচয়, ভাত্র-আশ্বিন ১৩৬৩ )। 

বোড়োর বলরামমুতি কাঠের, প্রায় সাত-আট হাত উচু (৩৫ নং প্লেট, প্রথম 
চিত্র দরষ্টবা)। দণ্ডায়মান মৃতি, হাত চোদটি, মাথায় পর্পফণার ছাতি। কয়েকবছর 
অন্তর বিগ্রহ পুমনিমিত হয়। বিগ্রহের পশ্চাতে চালচিত্রে ছবি ভাঁকা। কাঠের 
বিগ্রহের প্রচলন সপ্তদশ শতকের আগে ছিল না। কৃষ্ণহীন বলরামবি গ্রহ প্রতিষ্ঠা 
শ্রীচৈতন্তের কালে বা পরে সম্ভব নয়। স্থতরাং বোড়োর বলরাম সপ্তদশ- 

ষোড়শ শতকের আগেকার বলে মনে হয়। মুত্তির একহাতে লাঙ্গল আছে, 
বলরামের বিশিষ্ট আয়ুধ কৃষিযস্তর। এইরকম বলরামের মৃত্তি পশ্চিমবঙ্গে গোটা 
তিনেক পাওয়া গেছে--একটি বর্ধমানে গড়ুই গ্রামে, ছুটি মুশিদাবাদের কান্দী 

অঞ্চলে, গয়েসাবাদে ও সাগরদীঘি গ্রামে । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
যুত্তিগুলিকে বিষ্ণুর বূপভেদ বলেছেন এবং এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবকল্পনার 
সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে এগুলির নাম দিয়েছেন “লোকেশ্বর বিষু”। মাথায় 
সর্পফণাযুক্ত এই লোকেশ্বর বিষুমৃতি (দশহাতযুক্ত ) আমি বর্ধমানের দ্েহুড় 
গ্রামে পেয়েছি ( ১নং প্লেট, তৃতীয় মুতি দ্রষ্টব্য )। শুনেছি, এরকম মৃতি মস্তেশ্বর 
অঞ্চলে আরও পাওয়া গিয়েছিল । তাতে মনে হয়, বর্ধমান অঞ্চলে “লোকেশ্বর 
বিষু*পৃজার বেশ প্রচলন ছিল এবং বোড়োর বলরাঁমমূতি এই সব প্রাচীন 
মৃতিরই বিশেষ পরিণতি । 

বলরাম এখন বোড়োর গ্রামদেবতা। দক্ষিণরাঢ়ের অন্ততম প্রধান গ্রাম- 

দেবতা ধর্মঠাকুরের মতন তার গাজন হয় বৈশাখ মাসে। তা ছাড়া, বিশেষ 

পুজা হয় বছরে চারবার-__ বৈশাখে অক্ষয় তৃতীঘায়, ভাত্রে অনস্ত চতুর্দশীতে, 
পৌষে মকর সংক্রাস্তিতে, আর মাঘে মকর সপ্তমীতে। বলরামের গ্রামে 
মুসলমানের বাস নিষিদ্ধ। কর্মকার কুম্তকার ও রজকদের বাসও নিষিদ্ধ। 
“নিবিদ্ধ' অর্থে ট্যাবু কিনা বলা যায় না। তা যদি হয় তাহলে এর মুল 
সামাজিক কারণ অন্সন্ধানযোগ্য । 

১৮) ১ 
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চিঠিপত্র 

কুমারহট ও ভাটপাড়। প্রসঙ্গে 
বাঙ্গলার এঁতিহ প্রীবিনয় ঘোষের গতীর অন্তদৃ্টিতে এবং সরল লেখনীতে 
আজ নৃতন করিয়া কীতিত হইতেছে ।১ আমাদের কুড়াইয়া পাওয়া কয়েকটি 
কঙ্কাল এখানে তীহারনিরট উপস্থিত করিতেছি, তাহার অপূর্ব লেখনী তাহা 

সজীব করিয়া তুলুক। “হাবেলী সহর”* বস্ততঃ একটি পরগণাঁর নাম এবং 
তাহা মূলাজোড় পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। ১১৩৫ সনে এই পরগণ! চাকলা হুগলী 
ও সরকার সাতর্গার অন্তর্গত এবং নদীয়ার রাজবংশের জমিদারী ছিল। ৭৫ পর- 

গণার মধ্যে একটি ছিল-_রাজস্ব সিক্কা ৮*৯৩ টাক ( 31:81705 48109]15585 

7. 431 )। আইন্ই-আকবরীতে ইহার নাম নাই-_-তৎকালে ইহা! অন্য 
কোন পরগণার অংশ ছিল। থুষ্টীয় ১৭শ শতাবীতে ইহা পৃথক্ নামে নবীয়ার 
অন্তভূক্তি হইয়! থাকিবে। রাজা কুদ্ররায় ১০৮২ সনে এই পরগণায় ভূমিদান 
করিয়াছেন (নদীয়া কালেক্টরীর ২১৩৯২ নং তায়দাদ )- খুব সম্ভব তাহার 

সময় হইতেই ইহা! নদীয়ার অস্তভূ্তি হুইয়াছিল। বিনয়বাবুর প্রবন্ধে এই 

পরগণার কেন্দ্রস্থল কুমারহট্রের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে; সমগ্র পরগণার 
নহে। অনেক স্থলে দেখ! যায়, পরগণা ও তাহার কেন্দ্রস্থল একনাঁমে পরিচিত 

থাকে--যেমন পরগণ! কলিকাতা, সৈদপুর প্রভৃতি। এইভাবে কুমারহট্ট 
গ্রামও হালিসহর নামে পরিচিত হয়। কিন্তু রামপ্রসাদদ একটি গানে স্পষ্ট 

করিয়া পরিচয় দিয়াছেন- “হালিসহর পরগণীয় বসত, কুমারহষ্ট গ্রামবাসী” 

( অতুল মুখোপাধ্যায়ের "রামপ্রসাদ” ২৬৫ সংখ্যক পদ )। ভরত মঞ্লীকের 
চনত্প্রভায়ও কুমারহষ্ট্রের নামোল্পেখ দৃষ্ট হয় (পৃঃ €৫)। 

মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্যস্ত ভাগীরঘীর উভয় ভীরবর্তাঁ প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামে বিষ্ভাসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮১১ থুষ্টাবে শ্রীরামপুরের 
পাত্রী ওয়ার্ড সাহেব হিন্দুদের বিবরণ নামক গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের সাতটি প্রধান 

১ কুমারহষ্ট ও ভাটপাড়ার বিদ্ভাসমাজ সম্পর্কে ছুখানি চিঠি সেম্পাদিত) এখানে প্রকাশ কনা 

হল। চিটিগুলি আমার 'বজদর্শন'. রচনাকালে যুগান্তর” পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল ।--বি. ঘো৷ 
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বিস্তাস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন__ভ্রিত্ণী, নদীয়া, কুমারহট্র, মহুলা, বালী, 
গুপ্তিপাড়া ও শাস্তিগুর (025 772300০5, 150 ৪৫, ০1, 1, 20, 200)। 

ভারতবিশ্রুত “ভারতীর রাজধানী” নবধধীপের সহিত বঙ্গের অন্ত কোন 
বিষ্তাস্থানের কোন প্রকার তুলনার প্রশ্নই হইতে পারে না। উদ্ত 
সাতটি স্থানের মধ্যে ভাটপাড়ার নাম নাই- খধাহারা নবদীপের সঙ্গে কেবল 
ভাটপাড়ার নামোল্পেখ করিয়া থাকেন, বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাম সমন্ধে 
তাহাদের কোন কাগুজান নাই। গঙ্গার পূর্বতীরে যত পণ্ডিতদমাজ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল তম্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল কুমারহট্র--প্রায় ২০০।২৫* বৎসর 

ধরিয়। এখানে শত শত চতুষ্পাঠীতে প্রধানতঃ নব্যন্তায়শাস্্র অধীত হইত 
এবং কেবল বঙ্গদেশের নহে, ভারতের নান! প্রদেশ হইতে বহু ছাজ আসিয়! 
ইহাঁকে গৌরবাদ্িত করিয়াছিল। 

গ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

উত্তর 
প্রীবিনয় ঘোষের “কালপেঁচার বগদর্শনে” কুমাঁরহট্ট বা হালিসহর ও ভাটপাড়ার 
পণ্ডিতসমাজের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্রাচাষ মহাশয় 

পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতসমাজে কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ার স্থান-নিরূপণ প্রসে 
কুমারহট্রের গৌরবের অবসাঁন ও ভাঁটপাড়ার অভ্যু্থানের কথা৷ বলিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন__ইংরেজ শাসনে সংস্কৃতের চর্চা বাঙ্গলার সর্বত্র হাস ছইতে 
লাগিল-_নবধ্ীপের গৌরব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়৷ বিলুপ্তপ্রায় হইল 
এবং ম্যালেরিয়ায় কুমারহট্ট নিশ্চিহ্ন হুইয়৷ গেল। এই সময়ে ভাটপাড়ার 
ঠাকুরগোঠী অগ্রণী হইয়া শাস্রচ্চ যেভাবে অঙ্ষ্ রাখিয়াছেন তাহার তুলন! 
নাই। মনে হয়, উনবিংশ শতাব্ীর প্রারস্তেই কুমারহট্রের গৌরবের 
দীপ্তি ম্লান হইয়া! যায়, তবে তখনও ভাটপাড়ার খ্যাতি বিস্তার লাভ 

করে নাই। পান্রি ওআর্ড পশ্চিম বাংলার চতুষ্পাঠীর যে বিবরণ 
দিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা ও নদীয়ার টোলগুলির .বিভ্বৃত পরিচয় দিয়া 
অন্তান্ত স্থান সম্পর্কে লিখিয়াছেন__বীশবেড়িয়ায় ১১৮টি টোল আছে, 
অ্রিবেণী, কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ায় সম্ভবতঃ ৭৮টি এ জাতীয় টোল আছে, 



৭ গদি তি 

গোঁদরগাা ও ডয়রে ঘাছে পট বরা) জানারনজিগুন ) বা), 
ঘানুনে ১১২টি এং বাদি ও দুরে খাট ঘবধ| গট। উম 
ছডাম বাংলাদেশের শিবা দগর্রে যে ছি নি মনন 
বরাছিরেন ভাহাতে নার বিবাগ পরনে ডিনি ১৮ দানে নি 
এ কলার নায়! দরের [নবধীগর] বাহিরের টান দে বাধ, 
কোন মা আমার আলোচিত আব্র-গৃনিতে ঢাণা| ছা নাট। জব 

পাজি, বষদায ও ছা স্থানে যে জাতীয় টোন আছে নে মা 
দনেহ নাই পরাধ্যরণ ছাঢায ওঠো গূর্বো্ত উ্ি টং 
করাছেন। উবিধ শতাবীর গোঁড়া দিকে কারী ও ভাঁগাঢার 
বিথেষ িধি ধাবিন ওঘার্ড ও ভায়ের গঙ্গ গাগ দেখা সা হত 

বাণ! গন হানা 

৯. প্রাণ তর 



গ্রন্থপঞ্জীর কথ! 
মুদ্রিত গ্রন্থাদির স্থদীর্ঘ একটি তালিক৷ প্রকাঁশ করার রীতি স্বপ্রচলিত। এই 

বইয়ের শেষে সেই রীতি অনুসরণ কর! হল না, কারণ এর অধিকাংশ উপাদানই 
অমুত্রিত আকর থেকে গৃহীত। ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণকার্ষে মুদ্রিত পুস্তকাদির 
সাহাধ্য যথেষ্ট পরিমাণে নিয়েছি এবং যখন যেখানে নিয়েছি, যথাস্থানে পাঠ্বস্তর 
মধ্যে বা পাঁদটাকায় তা উল্লেখও করেছি। এমন অনেক গ্রন্থও আছে, ধা 

থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি, কিন্তু সরাসরি কোন উদ্ধৃতি নেই বলে উল্লেখ 

করিনি। সেই সব গ্রন্থের গ্রস্থকারদের কাছে খণ স্বীকার করছি। এখানে 
কেবল রিপোর্ট, নিবন্ধগরন্থ (7)618013) ও পত্রিকাির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ 

করছি, বাহুল্যবোধে তারও তালিকা! দিচ্ছি না। 

বাংলা পত্রিকাদির মধ্যে খুবই প্রয়োজনীয় “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,॥' 
পুরাতন 'প্রবাসী” “ভারতবর্ষ, ও “বিশ্বভারতী পত্রিকা । এই সব বাংলা 

পত্রিকায় বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা্দিক সম্বন্ধে বু গবেষণপ্রধান 

রচনা! প্রকাশিত হয়েছে, যাঁর সন্ধান অনেকে ন! জানলেও, সদ্ধানীদের জানা 
উচিত। প্রকাশিত রচনাবলীর একটি শ্রেণীবিভকত তালিকা (01706) যদি এই 

সব পত্রিকার কতৃপক্ষ প্রকাশ করতেন, তাহলে অন্ুসন্ধানীদের কাজের স্থবিধা 

হত। দুঃখের বিষয়, তা অনেকে করেননি । কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 

পরিষৎ-পরিচয়” নামে ১৩০* মন থেকে ১৩৫৬ সন পর্ধস্ত পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত 
প্রবন্ধাবলীর একটি বিষয়-বিভক্ত তাঁলিক৷ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৬ সনে। 

ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকা, গবেষপাপত্র 09613) ও নিবন্ধগ্রস্থগুলি। ১৮৮৫ সালে সোসাইটির 

02116609175 ড০1010৫-এ 'জার্নাল' ও (প্রসিভিংসের নিবন্ধ ও পত্রাবলীর 

একটি তালিক৷ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগাঁরিক 

্রিশিবদাস চৌধুরী ১৭৮৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্বস্ত এসিয়াটিক সোসাইটি 
প্রকাশিত ঘাবতীয় রচনাবলীর (গ্রশ্থাকারে ও প্রবন্ধাকারে ) একটি সম্পূর্ণ 
তালিকা গ্রস্তত করেছেন--17762 ০ 0০০ 00115800178 ০0 036 45180 

9০০165, 1788-1953. এখনওপুষ্তকাঁকারে তালিকাটি প্রকাশিত হয়নি, শীক্ঘই 



৮০৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 

হবে। যে-কোন বিষয়ের অন্থসন্ধানীর কাছে এই 'ইনডেক্স* অপরিহার্য বলে গণ্য 

হবে। আমার এই বইয়ের কাজে প্রীশিবদাস চৌধুরী তার ইন্ডেক্সের মুদ্রণ- 
কালীন পাওুলিপি ও প্রফকপি ব্যবহার করতে দিয়ে যে কতখানি উপকার 
করেছেন তা বল! যায় না। তা না হলে, গত প্রায় পৌনে ছুশ বছর ধরে 
প্রকাশিত এপিয়াটিক মোসাইটির পত্রিকা ও গত্রাবলীর স্তুপ তল্লাম করে 
আমার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ কর! একরকম অসম্ভব হয়ে উঠত। 

অন্তান্ত পঞ্রিকার মধ্যে “ম্যান ইন ইওিয়া', 'ইত্ডিয়ান হিস্টোরিকাল 
কোয়াটালি', '“ইত্ডিয়ান আ্যাটিকুয়ারি' 'ইত্ডিয়ান কালচার”, 'জার্নাল অফ 
ইতিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট” 'রূপম” 'জার্নাল অফ ডিপার্টমেন্ট. 
অফ লেটার্ন” ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

্রত্বতত্ববিভাগের রিপোর্ট (কানিংহামের পুরাতন পিরিজ, পরবর্তী 
বাৎসরিক রিপোর্ট ও 'এনসিয়েপ্ট ইওিয়া+ ) ও নিবন্ধমাল! (0670175) থেকে 

বহুউপকরণ সংগ্রহ করেছি । প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হল, 
[01818910108 11)0108, 0205109406 06 00175 17) 6116 [7801912 

11 05610100, গৌড়লেখমালা ( অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ), 11750710013 ০৫ 

36788], ৬০1] (ননীগোপাল মজুমদার )। 

ড্যাণ্টন, রিস্লে, শরৎচন্দ্র রায়, হাটন প্রভৃতির গ্রন্থ ও রচনাবলী থেকে 

আর্দিবামীদের সম্বন্ধে গ্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছি। ১৯০১ থেকে ১৯৩১ 
সাল পর্যস্ত 'সেব্সান রিপোর্ট” থেকেও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য গেয়েছি। এই 
বিষয়ে শ্রীঅশোক মিত্র (আই, সি. এস. ) লম্পাদিত [76 [21963 800 

08565 ০৫ ৬65 320851 (0218505 1951, ৬65: 2617491) নামে 

মংকলনগ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখঘোগ্য | 

হাণ্টারের 90801501081 4০০01) 06793617881 (20 ০15) ও বাংলা 

দেশের পুরাতন জেল! গেজেটিয়ারের মধ্যেও বহু সাংস্কৃতিক তথ্য ছড়িয়ে 
আছে। যতদূর সম্ভব এই তথ্যগুলিও আহরণ করেছি। 

 এরসিযাটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 
ও বিশ্বভায়তী “বিস্তাভবন' থেকে প্রকাশিত বাংল! পুধির বিবরণ ও ক্যাটালগ 
থেকে অনেক তথ্যের সন্ধান পেয়েছি । 



অঙ্গ 
অ্রহাস 
'অগাল 
অপর-মনাার 

অবলোকিতেখর 
অমরপুর 
অমরাগড় 

অমধি-কসব! 
অমপি-পটাশপুর 
অন্বলগ্রাম 

অন্বিক1 দেবা 
অন্বিকা-কালন।! 

অজজুনিবনি 
অনুর 
অন্রগড় 

আছুল 
আউসগ্রাম 

আকালীপুর 
আখড়! 

আহুল 
আজিমগঞ্জ 
জাটপুর 

আটলা 
আটিসার! 
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সংশোধন ও সংযোজন 

4 পাদটাকা ॥ 
পাঁদটাকার উল্লেখরীতির পূর্বাপর সঙ্গতিরক্ষা! সম্ভব হয়নি। বইয়ের নাম 
কখন বাংলায়, কখন ইংরেজীতে, লেখকের নাম কোথাও আগে, কোথাও 
পরে উল্লেখ কর! হয়েছে। তুল না হলেও, এই অসঙ্গতির জন্ত ছুঃখিত। 

॥১ মাইল- প্রায় ৫ লী॥ 

+৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় ১ লী-১$ মাইল বলে যে উল্লেখ আছে তা ভূল। তার 
পরিবর্তে ১ লী-$& মাইল, অর্থাৎ ৫ লী-১ মাইল হবে। এই হিসেব 
অন্থসারে কর্ণস্থবর্ণরাজ্যের পরিধি ৪৪৫০ লী-৮৯* মাইল এবং তার 

রাজধানীর পরিধি ২* লী-৪ মাইল হবে। 

অশুদ্ধ পৃষ্ঠা (লাইন) শুদ্ধ 
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মুন্শী পরিবারের ৭০৫ (১৬) মোলা পরিবারের :+ 
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891£1901)159 11)01০8 ৮০০ (৪১) চ5018165010105 1150168. 
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